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رئي�ض اجلمعية: التقرير االأمريكي بني على ا�صتنتاجات ال 

حقائق مو�صوعية

أدان����ت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق 
اإلنسان يف اململكة العربية السعودية 
وكالة  تقرير  إليه  خلص  ما  بشدة، 
تبعه من  وم��ا  امل��رك��زي��ة  امل��خ��اب��رات 
ت��ص��ري��ح��ات م���ن ب��ع��ض امل��س��ؤول��ن 
امل��واط��ن  مقتل  ب��ش��أن  األم��ري��ك��ي��ن 
رحمه  خاشقجي  ج��م��ال  ال��س��ع��ودي 
امل��م��ل��ك��ة  حت��م��ي��ل  وم���ح���اول���ة  اهلل، 
من  مجموعة  ارتكبه  خطأ  وقيادتها 
األشخاص خالفوا األنظمة والقوانن 
محاكمتهم  ومت  وظائفهم  ومتطلبات 
م��ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ات ال��س��ع��ودي��ة يف 
ممثلن  بحضور  و  ع��ادل��ة  محاكمة 
دولين وحقوقين وذوي املجني عليه 
ومت معاقبتهم بأقصى العقوبات التي 

وصل بعضها إلى حد اإلعدام.
وقال رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلن���س���ان ال��دك��ت��ور م��ف��ل��ح رب��ي��ع��ان 
السعودية  السلطات  إن  القحطاني 
لها وأن اتخذت كل اإلجراءات  سبق 
جتاه  ات��خ��اذه��ا  ال��واج��ب  القانونية 
امل��واط��ن  بقتل  املتهمن  األش��خ��اص 
خرجوا  الذين  و  خاشقجي،  جمال 
على مهام وظائفهم وقدمتهم للعدالة 
استكمال  بعد  للمحاكمة  وأحالتهم 
أحكام  وص��درت  التحقيق  إج���راءات 
محاكمة  أن  وأك���د  بحقهم،  نهائية 

واللوائح  القوانن  وفق  املتهمن متت 
اجلمعية  وحرصت  املتبعة،  اجلنائية 
ال��وط��ن��ي��ة حل���ق���وق اإلن����س����ان على 
من  والتأكد  احملاكمات  تلك  حضور 
أن إج����راءات ه��ذه احمل��اك��م��ات متت 
استقاللية  ظل  يف  ونزاهة  بشفافية 
وس���ي���ادة ال��ق��ض��اء ال��س��ع��ودي ال��ذي 
ضد  نهائية  قضائية  أحكاًما  أص��در 

جميع املتورطن يف تلك القضية.
تقرير  إل��ي��ه  خلص  م��ا  أن  وأض���اف 
على  بني  األمريكية  االس��ت��خ��ب��ارات 
اس��ت��ن��ت��اج��ات ش��خ��ص��ي��ة وت��ق��اري��ر 
ص��ح��ف��ي��ة ول����م ي��ب��ن��ى ع��ل��ى ح��ق��ائ��ق 
على  معتمداً  يجعله  مما  موضوعية 
واليقن  اجل��زم  وليس  والظن  الشك 
السلطات  إليه  ذهبت  ما  يثبت  مما 
السعودية من أن ليس هناك شيء مت 
التي  إخفائه بخصوص هذه احلادثة 

أدانها اجلميع.
مع  اجلميع  أن  اجلمعية  رئيس  وأكد 
حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ولكن 
الهدف  هذا  تسييس  يتم  أال  بشرط 
البعض  قبل  من  يستغل  وأال  النبيل 
لتحقيق  أو  انتخابية،  بوعود  للوفاء 
أن  ال��واض��ح  فمن  سياسية،  أه��داف 
تبعها  وما  وتوقيته  الصادر  التقرير 
امل��س��ؤول��ن  لبعض  ت��ص��ري��ح��ات  م��ن 

بحماية  لها  ع��الق��ة  ال  األم��ري��ك��ي��ن 
ح��ق��وق اإلن��س��ان ب��ل مت ت��ن��اول ذلك 
فالتقرير  سياسية  أه��داف  لتحقيق 
ال يستند إلى أي أدلة موضوعية ولم 
يتضمن أي وقائع جديدة، بل يهدف 
منتهية  اث��ارة اجل��دل يف قضية  إل��ى 
قضائي  حكم  فيها  ص��در  وأن  سبق 

نهائي يجب على اجلميع احترامه.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا رف���ض���ت ال��س��ع��ودي��ة 
التقرير  يف  ورد  ما  قاطعاً«  »رفضا 
اغتيال  حول  األمريكي،  االستخباري 
ال��ذي  خاشقجي،  ج��م��ال  الصحايف 
نشر مخراً وخلص إلى أن ولي العهد 
سلمان  بن  محمد  األمير  السعودي 

»أجاز« العملية.
وردت السعودية على ما ورد يف تقرير 
اغتيال  ح���ول  أم��ري��ك��ي  اس��ت��خ��ب��اري 
الصحايف جمال خاشقجي يف 2018 
نشر اجلمعة، بالرفض القاطع، وكان 
التقرير قد خلص إلى أن ولي العهد 
سلمان  بن  محمد  األمير  السعودي 

»أجاز« اعتقال أو قتل الصحايف.
وأكدت وزارة اخلارجية السعودية يف 
بيان نشرته وكالة األنباء الرسمية أن 
»حكومة اململكة ترفض رفضاً قاطعاً 
استنتاجات  من  التقرير  يف  ورد  ما 
ق��ي��ادة  ع��ن  صحيحة  وغ��ي��ر  مسيئة 

اململكة والميكن قبولها بأي حال من 
األحوال، كما أن التقرير تضمن جملة 
من املعلومات واالستنتاجات األخرى 

غير الصحيحة«.
ملن  »إن��ه  السعودي  البيان  وبحسب 
هذا  مثل  ي��ص��در  أن  ح��ق��اً  امل��ؤس��ف 
استنتاجات  من  تضمنه  وما  التقرير 
أدانت  وقت  مبررة، يف  وغير  خاطئة 
البشعة  اجل��رمي��ة  ه��ذه  اململكة  فيه 
الالزمة  اخلطوات  قيادتها  واتخذت 
لضمان عدم تكرار مثل هذه احلادثة 

املؤسفة مستقباًل«.
اململكة أي أمر من  وأضاف »ترفض 
وسيادتها  بقيادتها  امل��س��اس  ش��أن��ه 

واستقالل قضائها«.
وأع��ل��ن��ت واش��ن��ط��ن م���ؤخ���راً أي��ض��اً 
ف���رض ق��ي��ود مل��ن��ح ت��أش��ي��رات ل���76 
»تهديد معارضن  ب�  سعوديا متهمن 
الصحايف  وخ��ص��وص��اً  اخل����ارج«  يف 

خاشقجي.
وأك�����دت اخل��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة يف 
اململكة  ب��ن  »ال��ش��راك��ة  أن  ب��ي��ان��ه��ا 
املتحدة  والواليات  السعودية  العربية 
ومتينة،  قوية  شراكة  هي  األمريكية، 
ارتكزت خالل الثمانية عقود املاضية 
االحترام  قوامها  راسخة  أسس  على 

املتبادل«.
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أكد رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
القحطاني  مفلح  الدكتور  اإلنسان 
وج����ود ب��ع��ض ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��رد 
أو  االحتياجات   ذوي  من  للجمعية 
تعمل اجلمعية  وبدورها  ذويهم،  من 
مع  بالتنسيق  لها  حلول  إيجاد  على 
اجلهات ذات العالقة، ووزارة املوارد 
لها  االجتماعية  والتنمية  البشرية 
لتمكينها  الفئة  ه��ذه  دع��م  يف  دور 
من العيش الكرمي سواء فيما يتعلق 
يتعلق  فيما  أو  ال��ع��م��ل،  يف  ب��احل��ق 
املادية  املساعدات  على  باحلصول 
الشروط  عليهم  تنطبق  ملن  املقررة 
املجتمع،  م��ن  ال��ش��ري��ح��ة  ه���ذه  م��ن 
كثيرة  تقدم خدمات  الدولة  أن  كما 
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة؛ من 
روات����ب ش��ه��ري��ة، وم��راك��ز صحية، 
االحتياجات  ذوي  احتياجات  لدعم 
لديهم  ال��ص��م  أن  ك��م��ا  اخل���اص���ة، 
م���ع���ون���ات ش��ه��ري��ة م���ن ال���دول���ة، 
التأهيل  مراكز  مجانية،  وسماعات 

الشامل.
جاء ذلك خالل تصريح له لصحيفة 
اقترح  متصل  سياق  يف  و  ال��ب��الد، 
مساًرا   ” الُعق��يلي  إبراهي�م  الكاتب 

الطبيب  عيادة  من  يبدأ  إلكترونياً 
فيه  ويتم  اإلعاقة،  حالة  قرر  ال��ذي 
استكمال كل املعلومات التي تطلبها 
صور  كل  ت��درج  بحيث  اجلهات  كل 
ثم  وال��ت��ق��اري��ر،  وال��وث��ائ��ق  األوراق 
يدفع بها ضمن البرنامج لتصل إلى 
اإلعاقة  بحالة  املعنية  اجلهات  كل 
فور  عليها  تعمل  أن  يفترض  والتي 
حضور  تشترط  أن  دون  استالمها 
أم��ام  ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة 
ما  على  ش��يء  كل  تبني  بل  املوظف 
على  ب��ن��اء  وي��ت��ق��رر  الطبيب،  ق���رره 
للمعونة  أحقيته  املعلومات  تلك  كل 
األنظمة،  ق��ررت��ه��ا  ال��ت��ي  واحل��ق��وق 
ولكي تصل إلى حسابه البنكي دون 
وامل��راج��ع��ة  احل��ض��ور  ع��ن��اء  حتمله 

والتعقيب على معاملته”.
ن��ادي  رئيسة  نتو  ف��اي��زة  أوض��ح��ت   
الصم والبكم للنساء بجدة أن املسار 
ي��س��ه��ل جميع  االل��ك��ت��رون��ي س���وف 
إج���راءات  إن��ه��اء  يف  الصم  مصالح 
األصم  يستطيع  بحيث  معامالتهم؛ 
التي  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  ي��ح��ص��ل  أن 
يطلبها عن طريق األون الين، وإنهاء 
ج��م��ي��ع م��ط��ال��ب��ه ألن ل��غ��ة اإلش����ارة 

القطاعات  بعض  يف  متوفرة  ليست 
ينهي  أن  يستطيع  بذلك  اخلدمية، 
م��ع��ام��الت��ه، وح��ب��ذا ل��و دع���م بلغة 
لهذه  أفضل  لتقدمي خدمة  اإلش��ارة 
من  عزيزاً  ج��زءاً  تعتبر  التي  الفئة 

املجتمع.
صادقت  اململكة  أن  بالذكر  اجلدير 
املتحدة  األمم  إتفاقية  على  ووقعت 
ذوي  األش��خ��اص  بحقوق  اخل��اص��ة 
اإلعاقة بتاريخ 2008/6/4م، واملادة 
نظام  على  ت  نَصّ االتفاقية  من   27
ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال��ة ل���ذوي اإلع��اق��ة، 
تكفلها  إنسانية  حقوًقا  باعتبارها 
الشرعية  مرجعية  وف���ق  امل��م��ل��ك��ة، 

اإلسالمية.
كما أقرت نظام رعاية املعوقن الذي 
صدر مبوجب املرسوم امللكي بالرقم 
1421/9/23ه����  والتاريخ  )م/37( 
القاضي باملوافقة على قرار مجلس 
وال��ت��اري��خ   )224( ب��ال��رق��م  ال����وزراء 
1421/9/14ه�������� اخل���اص ب��إق��رار 
النظام تتويجاُ لكافة اجلهود الرائدة 
يف مجال رعاية املعوقن وتأهيلهم. 

األشخاص  حقوق  لتعزيز  وتسعى 
ذوي اإلعاقة يف جميع املجاالت، كما 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  أن 
حتظى باهتمام كبير من قيادة هذه 
املستويات  أف��ض��ل  ل��ب��ل��وغ  ال��ب��الد؛ 
ومن  حقوقهم،  وحماية  تعزيز  يف 
إقرار  االهتمام  هذه  على  الشواهد 
على  التأكيد   2030 اململكة  رؤي��ة 
اإلع��اق��ة،  ذوي  األش��خ��اص  متكن 
من  ال��ع��دي��د  اململكة  ات��خ��ذت  ك��م��ا 
يف  واملؤسسية  التشريعية  التدابير 
هذا اجلانب، ومن ذلك صدور نظام 
إط��اراً  ميثل  ال��ذي  املعاقن  رع��اي��ة 
هيئة  وإن��ش��اء  حلمايتهم،  قانونياً 
رع��اي��ة األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة، 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  واعتماد 
مركز  وإن��ش��اء  وملحقاتها،  العمل 
امل��ل��ك س��ل��م��ان ألب��ح��اث اإلع��اق��ة، 
مكافحة  نظام  ص��دور  إل��ى  إضافة 
عملية  أن  كما  ال��ت��ح��رش،  ج��رمي��ة 
حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي 
يتطلب  ما  مستمرة  عملية  اإلعاقة 
معه املراجعة الدورية لألنظمة واداء 
املؤسسات واإلج��راءات ذات الصلة 
معيارية  ألس���س  وف��ق��اً  بحقوقهم 
تتمثل يف أنظمة اململكة واالتفاقيات 
الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان.

الدكتور مفلح القحطاين يوؤكد على اجلهود املبذولة 

من خمتلف اجلهات حلماية حقوق ذوي االحتياجات 

اخلا�صة
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 رئي�ض اجلمعية 

يوؤكد على اأن م�صاريع 

االأنظمة التي اأعلن 

عنها ويل العهد تاأتي يف 

اإطار احلراك الت�صريعي 

والتنظيمي الذي يقوده 

�صموه

 أكد رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلن���س���ان ال���دك���ت���ور م��ف��ل��ح رب��ي��ع��ان 
القحطاني، أن مشاريع األنظمة التي 
أعلن عنها ولي العهد، تأتي يف إطار 
الذي  والتنظيمي  التشريعي  احلراك 
أن  القحطاني،  وي��رى  سموه،  يقوده 
نوعية  نقلة  ستحقق  األنظمة  ه��ذه 
بعد  اململكة  يف  التشريعي  البناء  يف 
صدورها وستساهم يف حماية حقوق 
اإلن��س��ان وت��ع��زز م��ن م��ب��ادئ حتقيق 
الشعور  على  ستساعد  كما  العدالة، 
التي  املجاالت  يف  القانوني  باألمان 
س��ت��ن��ظ��م��ه��ا، ف��ض��اًل ع���ن احل���د من 
ال��ف��ردي��ة عند إص��دار  االج��ت��ه��ادات 
بينها،  فيما  التباين  وتقليل  األحكام 
وكذلك احلد من طول مدة التقاضي، 
االستثمارات  ج��ذب  على  وستعمل 
األجنبية إلى اململكة وستحافظ على 
بشكل  واألسرة  والطفل  املرأة  حقوق 

عام.
ف��ي��م��ا أك����د احمل���ام���ي وامل��س��ت��ش��ار 
بديوان  القاضي  والقانوني،  الشرعي 
بن  فيصل  الدكتور  سابقاً،  املظالم 
التشريعات  أن  ال��ع��ص��ي��م��ي،  س��ع��د 
عدالة،  وركن  هداية،  منارة  احلديثة 
العدلية.  األنظمة  يف  تطور  وبصمة 
تعيشه  ال��ذي  التطور  ظل  »يف  وق��ال 
أصبح  امل��ج��االت،  شتى  يف  اململكة 
التطور  ه��ذا  مواكبة  ال��ض��روري  من 
بجانبيها  ال��ع��دل��ي��ة،  األن��ظ��م��ة  يف 
اإلج����رائ����ي وامل���وض���وع���ي، ف��ك��ان��ت 
التاريخ  يف  بصمة  التشريعات  ه��ذه 

ال��ع��دل��ي؛ ل��ت��ض��ع ال���ص���ورة واض��ح��ة 
والشركات  واملؤسسات  األفراد  أمام 
وال��ك��ي��ان��ات ال��ش��خ��ص��ي��ة وامل��ع��ن��وي��ة 
أو  مشكالت  م��ن  لها  ي��ع��رض  فيما 
املمكن  متطلبات عدلية، فيصبح من 
بعد هذه التشريعات التنبؤ باألحكام 
النزاهة،  مستوى  ويرتفع  القضائية، 
متابعة  الرقابية من  وتتمكن اجلهات 

الفساد بكل شفافية«.

هيئة حقوق  للمحامي وعضو  وطبقاً 
بن  احلكيم  عبد  ال��دك��ت��ور  اإلن��س��ان 
التوجه  عبد اهلل اخلرجي، فإن هذا 
حلقة يف سلسلة  اململكة  قيادات  من 
إصالحات املنظومة القانونية، كجزء 
نحو  على  2030م،  اململكة  رؤي��ة  من 
اململكة  التي حتتلها  املكانة  من  يعزز 
وال���دول���ي،  اإلق��ل��ي��م��ي  محيطها  يف 
االقتصادية  املتطلبات  أن  إلى  الفًتا 
ملنظومة  حتتاج  للعصر  واالجتماعية 
قانونية تواكب التغيرات مما يعني أن 
هذا التوجه من قيادات اململكة خطوة 

يف الطريق الصحيح.
إل����ى أن م��وج��ة  ول���ف���ت اخل���رج���ي، 
اإلص����الح����ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة امل��زم��ع 
من  م��ح��م��وًدا  توجًها  تُعد  إج��راؤه��ا 
اململكة، وتسهم بشكل فعال يف  قادة 
حتقيق أهداف رؤية اململكة 2030م، 
مشيرا إلى أن توحيد القواعد يشكل 
القانونية  للمنظومة  األس��اس  حجر 
فعالة  أداة  وهي  احلديثة،  ال��دول  يف 
االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ع��الق��ات  تنظيم  يف 

واالج��ت��م��اع��ي��ة، ول��ه��ا ال��ع��دي��د من 
الصياغة،  وض���وح  أب��رزه��ا:  امل��زاي��ا 
مكتوب  شكل  يف  ي��ص��در  فالتشريع 
وب��أل��ف��اظ م��ح��ددة س��ل��ف��اً ب��واس��ط��ة 
املشرع مما يسهل معه حتديد املراد 
بالنصوص، ويسهل التنبؤ مبخرجات 
ال��دع��اوى  م��ن  ويحد  سلًفا  القضية 
القضاء  إشغال مرفق  الكيدية وعدم 
بنزاعات غير مبررة، وكذلك صدوره 
وحدها  تتولى  مختصة  سلطة  ع��ن 
ما  نص  بكل  امل��راد  تفسيره وحتديد 
يسهم بشكل فعال يف حتقيق الوحدة 
فضاًل  للدولة،  والسياسية  القانونية 
ال��س��رع��ة وال��س��ه��ول��ة يف وضعه  ع��ن 
عليها  يسهل  املختصة  السلطة  كون 
كلما  ال��ض��روري��ة  النصوص  إص���دار 
دع���ت ال���ض���رورة ل��ذل��ك، ب��اإلض��اف��ة 
إلى املرونة حيث يسهل على السلطة 
التشريعية تعديله أو تبديله أو إلغائه. 
وت���اب���ع »ي���ض���اف إل���ى ت��ل��ك امل���زاي���ا، 
املتبعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  احل��ل��ول  ت��وح��ي��د 
القضاء،  مرفق  أخطاء  من  والتقليل 
توحيد  يف  يسهم  املكتوب  فالتشريع 
احللول املتبعة واحلد من االجتهادات 
مرفق  أخطاء  من  والتقليل  الفردية 
األحكام  تضارب  من  واحلد  القضاء 

جاذبة  بيئة  ي��وف��ر  كما  القضائية، 
الثقة  يوفر  فالتشريع  لالستثمار، 
يعطيه  إذ  للمستثمر،  والطمأنينة 
تصوراً مسبقاً عن املنظومة القانونية 
استثماراته  لضخ  املستهدفة  للدولة 
والسلم  األم��ن  حتقيق  وكذلك  فيها، 

االجتماعين«.
ج�����اءت ت��ل��ك ال��ت��ص��ري��ح��ات خ��الل 
وال��ت��ي  ال��ب��الد،  لصحيفة  حديثهم 
تنطلق  اململكة  أن  من خاللها  أك��دوا 
إلى آفاق أرحب يف مختلف املجاالت، 
يتواكب  مبا  التشريعية  بيئتها  وتطور 
م���ع أح����دث ال��ت��وج��ه��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وامل���م���ارس���ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة 
احلديثة، وال يتعارض يف الوقت ذاته 
مع األحكام الشرعية، وفقا ملا أعلنه 
املنصرم،  األسبوع  خالل  العهد  ولي 
املنظومة  تطوير  عملية  أن  م��ؤك��دا 
ما  اململكة،  يف  مستمرة  التشريعية 
نحو  السعودية ماضية  أن  إلى  يشير 
جلميع  واحل��ق��وق  الضمانات  تعزيز 
باستحداث  وامل��ق��ي��م��ن،  امل��واط��ن��ن 
ال���ت���ي حتفظ  وإص������الح األن���ظ���م���ة 
���خ م��ب��ادئ ال��ع��دال��ة  احل��ق��وق وتُ���رِسّ
اإلنسان  حقوق  وحماية  والشفافية 

وحتّقق التنمية الشاملة.
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اجلمعية ت�صارك يف برنامج »حقوق الطفل« يف فرع 

املوارد الب�صرية بالريا�ض

األستاذ خالد الفاخري

شارك األمن العام للجمعية األستاذ 
ال��ل��ق��اء األول  ال��ف��اخ��ري يف   خ��ال��د 
ال��ت��وع��وي اإلف��ت��راض��ي ال��ذي نفذته 
والتنمية  البشرية  امل��وارد  وزارة  فرع 

االجتماعية مبنطقة الرياض.

جاء عنوان اللقاء »حقوق الطفل بن 
امل��اض��ي واحل��اض��ر« واش��ت��م��ل على 
عدة محاور أهمها »حقوق الطفل يف 
اخلاطئة  املمارسات  وأب��رز  اإلس��الم 
يف املاضي وأفضل الوسائل التربوية 
ظل  يف  ال��ط��ف��ل  لتنشئة  احل��دي��ث��ة 
اتفاقية حقوق الطفل وتضمن اللقاء 
احلضور  استفسارات  على  اإلجابة 

وتقدمي بعض اإلستشارات.

ف��ي��م��ا ك���ان ال��ل��ق��اء ال��ث��ان��ي ب��ع��ن��وان 
وتناولت  الفعال«  التواصل  »مهارات 
العبدالكرمي  س���ارة  ال��دك��ت��ورة  ف��ي��ه 
ثم  الفعال  للحوار  الشامل  املفهوم 
ت��ط��رق��ت مل���ه���ارات احل�����وار اجل��ي��د 
عليه  اإليجابية  وآث���اره  الطفل  م��ع 
املستمر  التواصل  وأهمية  مستقباًل 
معه واإلجابة على أسئلته باإلضافة 
إل����ى ض������رورة إع����ط����اءه ال��ف��رص��ة 
لإلختيار، ورافق اللقاء مجموعة من 
التي  النظرية  واألنشطة  التطبيقات 
شارك فيها احلضور ويف نهاية اللقاء 
وزارة  ف��رع  ع��ام  مدير  مساعد  ك��رم 
املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 
مبنطقة الرياض للتنمية األستاذ علي 

القباني بعض املشاركن يف اللقاء.
ال��ب��رن��ام��ج  أن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
مستفيد   »50« من  مايقارب  حضره 
ال��ب��رام��ج  ض��م��ن  وذل���ك  ومستفيدة 
تنفذها  ال��ت��ي  ال���دوري���ة  واألن��ش��ط��ة 
مع  بالتعاون  الداخلية  الفرع  ادارات 
ذات  واأله��ل��ي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 

العالقة .

أهمية حقوق الطفل:
إفراد  إلى  تدعو  أسباب عديدة  ثمة 
منفصلة  اتفاقية  يف  الطفل  حقوق 

حلقوق اإلنسان:
- األطفال هم أفراد

لوالديهم  ملكية  ليسوا  األط��ف��ال   -
ل��ي��س��وا م��ج��رد  ل���ل���دول���ة، وه����م  وال 
أش��خ��اص يف ط��ور ال��ت��دري��ب؛ فلهم 
وضعية مساوية كأعضاء يف األسرة 

اإلنسانية
معتمد  ككائن  حياته  الطفل  يبدأ   -

متاماً على اآلخرين

على  األط��ف��ال  يعتمد  أن  ب��د  ال   -
ال��رع��اي��ة  ع��ل��ى  للحصول  ال��ب��ال��غ��ن 
لينموا  يحتاجونهما  اللذين  واإلرشاد 
حتى يصبحوا مستقلن، ويف الوضع 
امل��ث��ال��ي، ت��ق��دم أس���رة ال��ط��ف��ل ه��ذا 
مقدمو  يكون  عندما  ولكن  ال��دع��م، 
الرعاية األساسيون غير قادرين على 
تلبية احتياجات الطفل، يتوقف األمر 

باملسؤولية  الدولة كجهة مكلفة  على 
ألن جتد بدياًل يتماشى مع املصلحة 

الفضلى للطفل
- ت��ؤث��ر ت��ص��رف��ات احل��ك��وم��ة، أو 
امتناعها عن التصرف، على األطفال 
على نحو أشد من تأثيرها على أي 

جماعة أخرى يف املجتمع
السياسات  م��ج��االت  جميع  إن   -
من التعليم إلى الصحة  احلكومية — 
األطفال  على  عملياً  تؤثر   — العامة 
إل���ى درج����ة أو أخ����رى، ك��م��ا ت��ؤدي 
لصنع  النظر  القصيرة  العمليات 
أخذ  تفشل يف  وال��ت��ي  ال��س��ي��اس��ات، 
نتائج سلبية  إلى  باالعتبار،  األطفال 
على مستقبل جميع أعضاء املجتمع.

وأخذها  األطفال  آراء  سماع  يجب 
باالعتبار يف العمليات السياسية

ب��ص��ف��ة ع���ام���ة، ال ي��دل��ي األط��ف��ال 
وال  االن���ت���خ���اب���ات،  ب��أص��وات��ه��م يف 
العمليات  يف  ت��ق��ل��ي��دي��اً  ي��ش��ارك��ون 
انتباه  إي���الء  دون  وم��ن  السياسية. 
يتم  حسبما   — األطفال  آلراء  خاص 
وامل��درس��ة،  البيت  يف  عنها  التعبير 
يف امل��ج��ت��م��ع��ات احمل��ل��ي��ة وح��ت��ى يف 
نظرهم  وجهات  تظل   — احلكومات 
غير مسموعة بخصوص العديد من 
عليهم يف  تؤثر  التي  املهمة  القضايا 
الوقت الراهن أو التي ستؤثر عليهم 

يف املستقبل.
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م يف تقرير »املراأة.. اأن�صطة  اململكة تتقَدّ

االأعمال والقانون 2021« للمرة الثانية

السعودية،  العربية  اململكة  حّققت 
ت��ق��ُدًم��ا ج��دي��ًدا ل��ل��ع��ام ال��ث��ان��ي على 
أنشطة  »امل����رأة،  تقرير  يف  ال��ت��وال��ي 
الصادر   »2021 وال��ق��ان��ون  األع��م��ال 
الذي  ال��دول��ي،  البنك  مجموعة  عن 
التمييز  مستوى  ُمقارنة  إل��ى  يهدف 
مجال  يف  اجلنسن  بن  األنظمة  يف 
األعمال  وري��ادة  االقتصادية  التنمية 
س��ّج��ل��ت  ح��ي��ث  دول�����ة،   )190( ب���ن 
 ،100 أص��ل  م��ن  درج���ة   80 اململكة 
حّققتها  التي  ال��درج��ة  عن  ُمتقّدمة 
البالغة  العام املاضي  نتائج تقرير  يف 
بترتيبها ضمن  لترتقي  70.6 درجة، 
املتصدرة على مستوى الشرق  الدول 

األوسط وشمال أفريقيا.
فإن  ال��دول��ي،  البنك  لتقرير  ووف��ًق��ا 
اململكة  حققته  ال���ذي  اإلجن���از  ه��ذا 
يأتي تأكيًدا على قوة واستمرار زخم 

األنظمة  يف  التشريعية  اإلصالحات 
قامت  إذ  ب��امل��رأة،  املرتبطة  واللوائح 
اململكة بتحقيق املساواة بن اجلنسن 
لتلبية  ك��اف��ة،  التوظيف  م��ج��االت  يف 

احتياجات سوق العمل.

اململكة  فإن  التقرير،  نتائج  وبحسب 
حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 
يف خمسة مؤشرات رئيسة من أصل 
التنقل،  وهي  التقرير  يقيسها  ثمانية 
واحلصول على معاش التقاعد، وريادة 
األعمال، وبيئة العمل، واحلصول على 
درجتها  على  حافظت  فيما  األج���ر، 
وهي  األخ���رى  م��ؤش��رات  الثالثة  يف 
ال���زواج، ورعاية األط��ف��ال، واألص��ول 
واملمتلكات، وتضع هذه النتائج اململكة 
يف مصاف االقتصادات املتقدمة التي 
لها عمق تاريخي يف تنفيذ إصالحات 

األنظمة واللوائح املرتبطة باملرأة.
وأّكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة 
الدكتور  للتنافسية  الوطني  امل��رك��ز 
ماجد بن عبد اهلل القصبي، أن هذا 
اإلجناز هو ثمرة الرعاية الكرمية من 
خادم احلرمن الشريفن امللك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولّي 
يف  اهلل-  -حفظهما  األم���ن  ع��ه��ده 
ولي  لسمو  الشخصية  املتابعة  ظ��ّل 
العهد للتحقق من تنفيذ اإلصالحات 

وسرعة اإلجناز.

وتقديره  شكره  ع��ن  معاليه  وأع���رب 
يف  أسهمت  التي  احلكومية  للجهات 
يف  التشريعية  اإلص��الح��ات  تنفيذ 
تعزيز  إلى  الهادفة  واللوائح  األنظمة 
االقتصادية،  التنمية  يف  امل���رأة  دور 
ورفع تنافسية اململكة إقليمًيا وعاملًيا، 

مؤكًدا أن رؤية اململكة 2030 أسهمت 
إذ  اإلصالحات،  هذه  تنفيذ  دعم  يف 
نسبة  رف��ع  أهمية  على  الرؤية  تؤكد 

ُمشاركة املرأة يف سوق العمل من 
22 % إلى 30 %.

اجل���دي���دة  اإلص����الح����ات  أن  ي���ذك���ر 
إصالحات  من  لسلسلة  ام��ت��داد  هي 
املرتبطة  التنفيذية  واللوائح  األنظمة 
بتعزيز دور املرأة للمشاركة يف التنمية 
االقتصادية، ومن أبرزها عدم التمييز 
على  احل���ص���ول  اجل��ن��س��ن يف  ب���ن 
وممارسة  وتأسيس  التمويل  خدمات 
وامل��س��اواة يف سن  ال��ت��ج��اري،  العمل 
التمييز  ومنع  اجلنسن،  بن  التقاعد 
والوظائف،  األج��ور  اجلنسن يف  بن 
خالل  العمل  م��ن  امل���رأة  فصل  ومنع 
دفع  استمرار  وضمان  احلمل،  فترة 

الرواتب خالل إجازة الوضع.
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تعزيز البحث 

والتكنولوجيا واالبتكار 

لتمكني االأمن الغذائي يف 

اململكة العربية ال�صعودية

وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  ع��ق��دت 
واملؤسسة  )ال��ف��او(  امل��ت��ح��دة  ل��ألمم 
)ساجو(  للحبوب  السعودية  العامة 
يف  وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة  ووزارة 
اململكة العربية السعودية ورشة عمل 
مشروع  إلط��الق  م��ؤخ��راً  افتراضية 
من  واالبتكار  والتكنولوجيا  »البحث 
أجل متكن األمن الغذائي يف اململكة 

العربية السعودية«.

ال���ذي نظم حتت  وي��ه��دف امل��ش��روع 
ال��س��ع��ودي  التنسيق  مجلس  مظلة 
إلى وضع أجندة مشتركة  اإلماراتي، 
ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب��ت��ك��ار 
طريق  خارطة  إلى  باإلضافة   )RTI(
لتنفيذها يف اململكة العربية السعودية 
ويهدف  املتحدة،  العربية  واإلم��ارات 
األه���داف  يف  املساهمة  إل��ى  أي��ض��اً 
االستراتيجية الوطنية الستراتيجيات 
األم����ن ال��غ��ذائ��ي يف ك��ال ال��دول��ت��ن 
الثاني  الهدف  يف  املساهمة  وكذلك 
م���ن أه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 
ال��ق��ض��اء على اجل��وع  )ال��ه��دف 2 - 
واتباع أنظمة غذائية مستدامة ومرنة 

وشاملة(.
ع��ق��دت ال���ورش���ة ب��ح��ض��ور م��ع��ال��ي 
امل��ه��ن��دس أح��م��د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
العامة  امل��ؤس��س��ة  محافظ  ال��ف��ارس 
السعودية للحبوب )ساجو(؛ والدكتور 
املكتب  منسق  فرانشيسكوتي  دينو 
األغذية  ملنظمة  الفرعي  اإلقليمي 
والزراعة لألمم املتحدة لدول مجلس 
)SNG(؛  واليمن  اخلليجي  التعاون 
اإلم���ارات  ال��ف��او يف  منظمة  ومم��ث��ل 
محمد  وال��دك��ت��ور  امل��ت��ح��دة،  العربية 
أبوبكر منسق برنامج منظمة األغذية 
يف  )الفاو(  املتحدة  لألمم  وال��زراع��ة 

اململكة العربية السعودية،

عبد  السيد  املتحدثن  بن  من  وكان 
ال��رب��ي��ع��ة، م��س��ت��ش��ار احمل��اف��ظ  اهلل 
وامل���دي���ر ال���ع���ام ل���ألم���ن ال��غ��ذائ��ي، 
ال��وايف،  أسمهان  وال��دك��ت��ورة  ساجو؛ 
األغ��ذي��ة  منظمة  يف  العلماء  كبيرة 
والزراعة؛ والدكتور أرمن سدراكيان، 
اإلقليمي  املكتب  يف  اقتصادي  خبير 
وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  ملنظمة  الفرعي 
التعاون  مجلس  لدول  املتحدة  لألمم 

اخل��ل��ي��ج��ي وال��ي��م��ن؛ وال��ب��روف��س��ور 
س��ل��ي��م��ان اخل��ط��ي��ب، امل���دي���ر ال��ع��ام 
للثروة النباتية يف وزارة البيئة واملياه 
العائض،  حسن  والدكتور  والزراعة؛ 
للعلوم  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة 
وال��ت��ق��ن��ي��ة؛ وال��دك��ت��ور أح��م��د سعود 
السقويف، عميد كلية العلوم الزراعية 
امل��ل��ك فيصل،  وال��غ��ذائ��ي��ة، ج��ام��ع��ة 
مبادرة  مدير  املزيد،  سطام  والسيد 
االس��ت��ث��م��ارات ال��زراع��ي��ة يف اخل��ارج 
)AIA( يف صندوق التنمية الزراعية.

حيث أشار معالي أحمد بن عبدالعزيز 
قدرات  تعزيز  إلى  تسعى  اململكة  أن 
البحث واالبتكار والتقدم عبر مؤشر 
هذه  وت��ع��ّد  العاملي،  الغذائي  األم��ن 
اململكة  بن  اخلبرات  لتبادل  فرصة 
العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 
األمن  استراتيجية  املتحدة يف مجال 
تطوير  ب��ه��دف  امل��ش��ت��رك��ة  ال��غ��ذائ��ي 
واستدامة  الغذائي،  األم��ن  منظومة 
األمثل  واالستثمار  الطبيعية،  املوارد 
مبكانة  واالرت��ق��اء  البشرية،  للموارد 
النظام  يف  كمساهمن  اخلليج  دول 

العاملي لالبتكار والبحث والتطوير.
فرانسيسكوتي،  دينو  الدكتور  وأشار 
منسق املكتب اإلقليمي الفرعي للفاو 
العربية  اإلم��ارات  املنظمة يف  وممثل 
املتحدة إلى »أّن االستثمار يف مجاالت 
 RTI واالبتكار  والتكنولوجيا  البحث 
وتشير  العالم،  أنحاء  كافة  يف  يزداد 
البحوث  أن االستثمار يف  إلى  األدلة 
اقتصادية  ب��ع��ائ��دات  يُ��در  ال��زراع��ي��ة 
كبيرة ومهمة، السيما من خالل تأثيره 
جانب  إلى  اإلنتاجية،  على  اإليجابي 
بيئية واجتماعية  ما يوفره من مزايا 
الفاو  منظمة  متتلك  أي��ض��اً،  رائ��ع��ة 
يف  واالبتكار  البحث  يف  قوية  خبرة 
االبتكار  أن  ونعتقد  ال��زراع��ة،  قطاع 
يف القطاع الزراعي هو القوة الدافعة 
اجلوع  من  خاٍل  عالم  لبلوغ  احملورية 
بكافة  ال��ت��غ��ذي��ة  م���ن س���وء  واحل�����ّد 
أشكاله. ويتداخل االبتكار يف القطاع 
املنظومة  أبعاد  جميع  مع  ال��زراع��ي 
الغذائية. وال يقتصر على االبتكار يف 
التكنولوجيا وحسب، بل يدخل أيضاً 
االجتماعية  األبعاد  كافة  صميم  يف 
واملؤسسية.  والسياسية  واالقتصادية 
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الفنية  املساعدة  الفاو  منظمة  تقدم 
بوضع  املتعلقة  امل��س��اع��دات  وك��ذل��ك 
فيها  األع��ض��اء  البلدان  يف  سياسات 
النمو  وحّث  االبتكار  إمكانات  إلطالق 
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت��ص��ادي، وض��م��ان 
وتخفيف  وال��ت��غ��ذوي،  الغذائي  األم��ن 
ح���دة ال��ف��ق��ر، وحت��س��ن ال��ق��درة على 

الصمود يف وجه تغير املناخ«.

ب��ال��غ  امل���ش���روع  ه����ذا  »إن  وأض������اف 
أجندة  إع��داد  منه  والهدف  األهمية، 
 .RTI واالبتكار  والتكنولوجيا  البحث 
البحث  أج��ن��دة  إع���داد  يجري  وس��وف 
RTI من خالل  واالبتكار  والتكنولوجيا 
بكم لالنضمام  بيد. نرحب  يداً  العمل 
إلينا يف هذه الرحلة الهامة، إن مشروع 
 RTI واالبتكار  والتكنولوجيا  البحث 
ثالثية  ش��راك��ة  يعّد  عليه،  نطلق  كما 
بن منظمة األغذية والزراعة واململكة 
العربية  واإلم��ارات  السعودية  العربية 
ي���ن���درج حت���ت مظلة  امل���ت���ح���دة. ك��م��ا 
اإلماراتي.  السعودي  التنسيق  مجلس 
واألهداف  املصالح  تعزيز  على  ويعمل 
االستراتيجية  والتوجهات  املشتركة 
من  ك��ل  يف  ال��غ��ذائ��ي  ل��ألم��ن  الشاملة 
واإلم��ارات  السعودية  العربية  اململكة 

العربية املتحدة«.
والتكنولوجيا  ال��ب��ح��ث  مت��ك��ن  وي��ع��د 
أنظمة  حتقيق  بغية   RTI واالب��ت��ك��ار 
غذائية مستدامة وأمن غذائي، نشاطاً 
تنفيذها  اجل����اري  لألنشطة  م��ك��م��اًل 
والتي  السعودية،  العربية  اململكة  يف 

ركزت على نهٍج مبتكر لتعزيز اإلنتاج 
احمللي املستدام يف ظّل ظروف املناخ 
اجل����اف، وش���ّح امل��ي��اه، وم��ح��دودي��ة 
للزراعة  الصاحلة  األراضي  مساحة 
التي تفاقمت بسبب تدهور األوضاع 

وتغير املناخ.
يف  االفتراضية  الورشة  هذه  جاءت 
أعقاب ورشة سابقة عقدت يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة حيث ناقش 
وتطوير  بحث  واملشاركون  اخلبراء 
دول��ة  يف  ال���غ���ذاء  أن��ظ��م��ة   )R&D(
وحتققوا  املتحدة  العربية  اإلم��ارات 
تنفيذ  أج��ل  من  التعاون  آليات  من 
مل��دة 10  وال���ذي سيستمر  امل��ش��روع 
العربية  اإلم���ارات  من  كل  يف  أشهر 
السعودية.  العربية  واململكة  املتحدة 
ات��ف��ق��ت ال��ورش��ت��ان األول��ي��ت��ان على 
ومنهجية  ال��ت��ع��اون  م��ج��االت  أه���م 
مناقشة  جانب  إلى  املشروع،  تنفيذ 
ال��ت��ف��اص��ي��ل م���ن ق��ب��ل مم��ث��ل��ن من 
واململكة  املتحدة  العربية  اإلم���ارات 
ورشة  وسيتبعها  السعودية،  العربية 
اململكة  عمل مشتركة تشمل كل من 
العربية السعودية واإلمارات العربية 

املتحدة.

السعودي يتخطى  الغذائي«  »األم��ن 
»كورونا« بسالم:

وتأثيرها  ال��وب��اء  أزم���ة  ح���دة  رغ���م 
ال��ش��دي��د ع��ل��ى س���الس���ل اإلم�����داد 
ال��غ��ذائ��ي يف ال��ع��ال��م ون��ق��ص امل���واد 
أعلنت  البلدان،  بعض  يف  التموينية 

عن  وال���زراع���ة  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة 
الغذائي  األم���ن  بتخطي  تقديراتها 
املستجد،  كورونا  جائحة  اململكة  يف 
منظومة  تبنيها  أن  ع��ن  مفصحة 
تكاملية شاملة أسهم يف كفاية األمن 
ال��غ��ذائ��ي وحت��ق��ي��ق وف����رة امل��خ��زون 
االستراتيجي وسالسة سير العمل يف 

سالسل اإلمداد.
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  وقالت 
خلل يف  أي  تواجه  لم  إنها  السعودية 
سالسل اإلمداد أو نقص يف املخزون 
أزمة فيروس كورونا املستجد،  خالل 
سلسلة  متتلك  اململكة  أن  أك��دت  بل 
يومية  إنتاج  بقدرة  موثوقة  غذائية 
احتياجات  بكامل  الوفاء  على  ق��ادرة 
مفصحة  عالية،  وبجودة  املستهلكن 
عن أن السعودية تتمتع بأكبر طاقات 
للقمح  األوس��ط  الشرق  يف  تخزينية 

والدقيق مبا يفوق 3.3 مليون طن.
ووفق رؤية 2030، ترى »البيئة واملياه 
التي  األداء  معايير  أن  وال���زراع���ة« 
استهدفتها متكنت من خاللها من رفع 
نسب اإلجناز يف 8 قطاعات رئيسية 
بعضها وصل إلى نسبة 100 يف املائة 
خ��الل أق��ل م��ن 3 س��ن��وات فقط من 
مت  وق��ت  يف  التطوير،  عمليات  ب��دء 
فيه تعزيز دور الصندوق التنموي من 
مع  املنسجمة  القروض  زي��ادة  خ��الل 
واستراتيجية  الزراعية  االستراتيجية 
األمن الغذائي، حيث زاد التمويل إلى 
نحو ملياري ريال يف عام 2019. وإلى 
التقرير  منت  يف  التفاصيل  من  مزيد 

التالي:
واملياه  البيئة  وزير  عن  مؤخراً  صدر 
الرحمن  ع��ب��د  امل��ه��ن��دس  وال���زراع���ة 
تقييماً  يضع  تفصيلي  بيان  الفضلي، 
حلالة األمن الغذائي السعودي، حيث 
قال إن استراتيجية األمن الغذائي يف 
اململكة جنحت يف جتاوز االضطراب 
يف سالسل اإلم��داد التي أث��رت على 

ال��غ��ذاء ع��امل��ي��اً، يف الوقت  إم����دادات 
الذي عانت فيه غالبية دول العالم من 

تأثر سالسل اإلمداد الغذائية فيها.
من��وذج��اً  اململكة  »ق��دم��ت  وأض����اف: 
األم��ن  استراتيجية  تنفيذ  يف  رائ��ع��اً 
ال���غ���ذائ���ي، وال���ت���ع���اون م���ع ال��ق��ط��اع 
اخل���اص، واالس��ت��ه��الك امل��س��ؤول من 
ذلك  أن  إل��ى  مشيراً  البيع«،  منافذ 
وزارة  بدأته  مؤسسي  عمل  نتاج  جاء 
من  أكثر  منذ  والزراعة  واملياه  البيئة 
4 سنوات، وجنت ثماره خالل األزمة 

احلالية.
بقيادة  السعودية  أن  الفضلي  وأك��د 
خ���ادم احل��رم��ن وول���ي ع��ه��ده تولي 
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وال��ع��ام��ل��ن فيه 
الرعاية واالهتمام البالغن من خالل 
القطاع،  يلقاه  ال��ذي  املستمر  الدعم 
واعتماد استراتيجيات األمن الغذائي 
املنطلقة من رؤية اململكة 2030 التي 
أس��ه��م��ت يف ت��ع��زي��ز األم���ن ال��غ��ذائ��ي 
خالل  املناسبن،  والسعر  ب��اجل��ودة 

جائحة كورونا.

رغ��م  أن���ه  الفضلي  ال��وزي��ر  وأوض����ح 
وتأثيرها  ك��ورون��ا  جائحة  أزم��ة  ح��دة 
الشديد على سالسل اإلمداد الغذائي 
جت���اوزت  اململكة  »ف���إن  ال��ع��ال��م،  يف 
ذل���ك م��ن خ���الل ق���وة وم��ت��ان��ة أمنها 
من  مّكنها  ال��ذي  وال��زراع��ي  الغذائي 
تخطي األزمة«، مشيراً إلى أن ما مت 
وأعمال  تدابير  من  اجلائحة  خ��الل 
واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي 
احلكومية  القطاعات  مع  له  مخطط 

كافة بدأ منذ أكثر من 4 سنوات.
وب���ّن أن وف���رة امل��ع��روض م��ن امل��واد 
الغذائية والزراعية ذي اجلودة العالية 
خالل أي��ام األزم��ة أوض��ح جناح هذه 
بوفرة  املستهلكن  وثقة  االستراتيجية 
امل���ع���روض ط����وال ف���ت���رات األزم����ة، 

خصوصاً يف أوقات منع التجول.

املنتجات  م��ن  كثير  يف  مرتفعة  ذات��ي  اكتفاء  نسب  حققت  اململكة 
الزراعية، إذ جتاوزت نسبة االكتفاء الذاتي من التمور 125 يف املائة، 
وم��ن اخل��ض��ار وال��دواج��ن بنسبة 60 يف امل��ائ��ة، وحتقيق اكتفاء من 
البيض بنسبة 116 يف املائة، إلى جانب حتقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 
109 يف املائة من احلليب الطازج ومشتقاته، ومن األسماك بنسبة 

55 يف املائة بنسب موثوقية وجودة عالية.
وش���دد ع��ل��ى أن اململكة م��اض��ي��ة ق��دم��ًا يف ت��ط��وي��ر ال��ن��ظ��ام ال��زراع��ي 
املستدام، مبا يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على املوارد الطبيعية، 
إضافة إلى التوسع يف االستثمار الزراعي يف اخلارج يف الدول التي 

متتلك ميزات نسبية.
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يف يومه العاملي

اإ�صادة اأممية يف 

االإجنازات و املكت�صبات 

التي حققتها اململكة 

يف التعليم 

التعليم، حمد بن محمد  أعرب وزير 
ال��ش��ي��خ، م����ؤخ����راً، ع���ن ف��خ��ره  آل 
من  السعودية  حققته  مبا  واع��ت��زازه 
جناحات غير مسبوقة يف التعامل مع 

جائحة كورونا.
وقال حمد آل الشيخ، يف تغريدة عبر 
للتعليم؛  العاملي  ال��ي��وم  “ يف  “تويتر”: 
نحتفي مبا حتققه اململكة بتوجيهات 
جناحات  من  اهلل-  -أعزها  قيادتها 
مع جائحة  التعامل  غير مسبوقة يف 
كورونا، وما يبذله الباحثون وأعضاء 
واملعلمات  واملعلمون  التدريس  هيئة 
واملدربون واإلداريون من جهود وطنية 
بُعد،  عن  التعليم  مخلصة، الستمرار 

وخدمة أبنائنا الطلبة”.

قصة  باهتمام  نتابع  املتحدة:  األمم 
السعودية  بعد يف  التعليم عن  جناح 

وتقدمها عامليًا:
أكدت املنسقة املقيمة لألمم املتحدة 
فوستية  ناتالي  السفيرة  اململكة  لدى 
أن اململكة جنحت يف التعليم عن بُعد 
واستطاعت  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل 
ألكثر  التعليمية  الرحلة  تواصل  أن 
دون  وطالبة  طالب  مالين  ستة  من 
توقف، وابتكار أدوات وحلول تفاعلية 
مثل منصة مدرستي، وإتاحة 23 قناة 

تعليمية، وقناة على اليوتيوب.
العاملي  اليوم  مبناسبة  ناتالي  وقالت 

للتعليم  اململكة  انتقال  إن  للتعليم 
ع��ن بُ��ع��د خ��الل س��اع��ات م��ن تعليق 
ال��دراس��ة؛ ميّثل قصة جن��اح مميزة، 
داعية إلى دراسة وتوثيق اخلبرة التي 
اكتسبتها اململكة يف التعليم عن بُعد، 
رغم  ناجحاً  جعلته  التي  والعناصر 
االستمرار  وكيفية  اجلائحة،  ظروف 
اجلديدة،  األساليب  ه��ذه  تعزيز  يف 
وم���ن ث��م ال��ت��روي��ج ل��ذل��ك ب��اع��ت��ب��اره 

ممارسة عاملية جيدة.

يف  امل���ت���ح���دة  األمم  أن  وأض����اف����ت 
تالحظ  أن  ج����داً  س��ع��ي��دة  امل��م��ل��ك��ة 
للفصول  املجانية  الفضائية  القنوات 
قنوات  ثالث  ذلك  الدراسية، مبا يف 
حيث  اإلعاقة،  ذوي  للطالب  خاصة 
ي��ع��د دم���ج اإلع���اق���ة م��ح��ور رئيسي 
العاملي،  الصعيد  املتحدة على  لألمم 
أمثلة  قدمت  اململكة  أن  إلى  مشيرة 
رائعة خلطوات تسريع تنفيذ أهداف 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة، واالع���ت���راف 
بأهمية التعليم، واتباع نهج عدم ترك 

أحد خلف الركب.
وأشارت إلى أن حكومة اململكة جعلت 
البالد وشبابها قادرين على املنافسة 
واإلقليمية  الوطنية  العمل  أسواق  يف 
على  التأكيد  خ��الل  م��ن  وال��ع��امل��ي��ة، 
يف  امل��وارد  واستثمار  التعليم  أهمية 
الفتة  واالستمرارية،  التقدم  ضمان 

إلى أن األمم املتحدة تؤمن أكثر من 
أي وقت مضى بأن التعليم هو أساس 
حياة  وحتسن  املستدامة،  التنمية 

الشباب.

إل�����ى ح��م��اي��ة  ت���دع���و  امل���ت���ح���دة  األمم 
ال��ت��ع��ل��ي��م ب���اع���ت���ب���اره ح����ق����ًا أس���اس���ي���ًا 

ومنفعة عامة عاملية:
على  م��ؤخ��راً،  املتحدة،  األمم  أك��دت 
حقا  باعتباره  التعليم  حماية  أهمية 

أساسيا ومنفعة عامة عاملية.

للتعليم،  الثالث  ال��دول��ي  ال��ي��وم  ويف 
أش���اد األم���ن ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة 
الطالب  بقدرة  جوتيريش،  أنطونيو 
يف  الصمود  على  واألس��ر  واملعلمن 
كل  يف ذروتها،  أجبرت  جائحة  وجه 
تقريباً  واجلامعات  واملعاهد  املدارس 

على إغالق أبوابها.
وحتتفل األمم املتحدة باليوم الدولي 
من  وال��ع��ش��ري��ن  ال��راب��ع  يف  للتعليم 
األساسي  دوره  على  تأكيًدا  يناير، 
وقوية،  مستدامة  مجتمعات  بناء  يف 
ومساهمته يف حتقيق جميع أهداف 
التنمية املستدامة للقضاء على الفقر 
امل���س���اواة وحت��س��ن حياة  وحت��ق��ي��ق 

الناس.

الدولي،  اليوم  مبناسبة  رسالته  ويف 

شدد األمن العام على ضرورة حماية 
التعليم باعتباره حقاً أساسياً ومنفعة 
عامة عاملية، لتجنب وقوع كارثة متس 
جياًل كاماًل، وفًقا ملا نقله عنه موقع 

أخبار األمم املتحدة.

 258 نحو  كان  اجلائحة،  قبل  وحتى 
فتيات،  معظمهم  ويافع،  طفل  مليون 
خ���ارج امل����دارس، ول��م يكن أك��ث��ر من 
نصف م��ن ه��م يف س��ن ال��ع��اش��رة يف 
الدخل  ومتوسطة  منخفضة  البلدان 

يتعلمون قراءة نص بسيط.

ودعا األمن العام، إلى اغتنام جميع 
هذا  لتغيير   ،2021 عام  يف  الفرص 
الوضع، وشدد على ضرورة التجديد 
ال��ك��ام��ل مل����وارد ص��ن��دوق ال��ش��راك��ة 
وتعزيز  التعليم،  أج��ل  م��ن  العاملية 

التعاون العاملي يف مجال التعليم.

رسالة األمني العام:
على  يؤثر  ذلك  فإن  التعليم،  يتعطل 
اجلميع - وخاصة الطالب واملعلمن 

واألسر.
واليوم، مبناسبة اليوم الدولي الثالث 
للتعليم، أشيد بقدرتهم على الصمود 
يف ذروتها،  أجبرت،  جائحة  وجه  يف 
ك��ل امل����دارس وامل��ع��اه��د واجل��ام��ع��ات 

تقريباً على إغالق أبوابها.

يناير 24
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ولئن تأتت عن هذا التعطيل ابتكارات 
يف  اآلم��ال  أيضاً  ب��دد  فإنه  تعليمية، 
الفئات  ل��دى  إش��راق��اً  أكثر  مستقبل 
يدفع  وجميعنا  الضعيفة،  السكانية 

الثمن.
ف��ال��ت��ع��ل��ي��م ه����و، يف ن��ه��اي��ة األم����ر، 
وحتويل  ال��ف��رص،  لتوسيع  األس���اس 
التعصب،  ومكافحة  االق��ت��ص��ادات، 
أه��داف  وحتقيق  كوكبنا،  وح��م��اي��ة 

التنمية املستدامة.

هذه  مكافحة  يف  العالم  يستمر  وإذ 
 - التعليم  حماية  يجب  اجل��ائ��ح��ة، 
عامة  ومنفعة  أساسياً  حقاً  باعتباره 
متس  ك��ارث��ة  وق��وع  لتجنب   - عاملية 

جياًل كاماًل.

 258 نحو  كان  اجلائحة،  قبل  وحتى 
معظمهم  وم���راه���ق،  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون 

فتيات، خارج املدارس.
من هم يف  من نصف  أكثر  يكن  ولم 
املنخفضة  البلدان  يف  العاشرة  سن 
واملتوسطة الدخل يتعلمون قراءة نص 

بسيط.
ويف عام 2021، يجب أن نغتنم جميع 

الفرص لقلب هذا الوضع.
الكامل  التجديد  نضمن  أن  ويجب 
من  العاملية  الشراكة  صندوق  مل��وارد 
أجل التعليم، وأن نعزز التعاون العاملي 

يف مجال التعليم.

جهودنا  نكثف  أن  علينا  يجب  كما 
إلع����ادة ت��ص��ور ال��ت��ع��ل��ي��م - ت��دري��ب 
الرقمية،  ال��ف��ج��وة  وس���د  امل��ع��ل��م��ن، 
الدراسية  املناهج  التفكير يف  وإعادة 
واملعارف  باملهارات  املتعلمن  لتزويد 
التي تؤهلهم للنجاح يف عاملنا املتغير 
التعليم  بتعزيز  فلنلتزم  ب��س��رع��ة، 

للجميع - اليوم وكل يوم.

اس�����ت�����ع�����ادة ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
وت��ن��ش��ي��ط��ه��ا ل��ل��ج��ي��ل ال�������ذي ع��اي��ش 

جائحة كوفيد - 19:
للتعليم  ال��دول��ي  اليوم  مناسبة  حتل 
ه����ذا ال���ع���ام يف أع���ق���اب ج��ائ��ح��ة 
كوفيد-19 التي تسببت يف اضطراب 
العملية التعليمية يف كل أرجاء العالم 
مسبوقن.  غير  وب��ش��دة  نطاق  على 
وأث���ر إغ���الق امل����دارس واجل��ام��ع��ات 
األخ����رى،  التعليمية  وامل���ؤس���س���ات 
محو  برامج  توقف عديد  فضاًل عن 
على  احل��ي��اة،  م��دى  والتعلم  األم��ي��ة 
 190 من  أكثر  يف  طالب  مليار   1.6
دولة. ومع بداية العام اجلديد، فقد 
التعاون  لتكثيف  اآلن  ال��وق��ت  ح��ان 
التعليم  لوضع  الدولين  والتضامن 
والتعلم مدى احلياة يف قلب اجلهود 
املبذولة للتعايف من اجلائحة وللتحول 

وأماًنا  شموالً  أكثر  مجتمعات  نحو 
واستدامة.

للتعليم   الدولي  اليوم  لروح  وجتسيًدا 
جهود  وشركاؤها  يونسكو  تصدرت 
إقامة مهرجان كوكب التعلم لالحتفال 
ولتبادل  السياقات  جميع  يف  بالتعلم 
كل  إمكانات  تلبي  التي  االب��ت��ك��ارات 
عن  النظر  بغض  ومتعلمة،  متعلم 
الفائزين  عن  وسيكشف  ظروفهما، 
 »Le Petit Prince  « مسابقة  يف 
لكتابة املقالة يف إطار احتفاالت بهذه 

املناسبة.

التعليم حق من حقوق اإلنسان:
التعليم هو حق تنص عليه  احلق يف 
صراحة املادة 26 من اإلعالن العاملي 
حل��ق��وق اإلن��س��ان ، ال��ت��ي ت��دع��و إلى 
التعليم االبتدائي املجاني واإللزامي. 
وت���ذه���ب ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل، 
أبعد  إل��ى   ،1989 ع��ام  يف  املعتمدة 
من ذلك فتنص على أن يتاح التعليم 

العالي أمام اجلميع.

التنمية  إل����ى  ال��س��ب��ي��ل  ه���و  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املستدامة:

تبنيه  عند   — ال��دول��ي  املجتمع  أق��ر 
 2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة 
ب��أن   —  2015 أي��ل��ول/س��ب��ت��م��ب��ر  يف 
التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف 

اليوم الدولي للتعلم:
 ،2018 األول/دي��س��م��ب��ر  ك��ان��ون   3 يف  املتحدة  ل��أمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
بتوافق اآلراء، قرارًا أعلنت فيه يوم 24 كانون الثاني/ يناير يومًا دوليًا للتعليم 

يف إطار االحتفال بالتعليم من أجل السالم والتنمية.
وأظهر اعتماد القرار 25/73 "اليوم الدولي للتعليم"، الذي شاركت يف إعداده 
نيجيريا و58 دولة أخرى، اإلرادة السياسية الراسخة لدعم اإلجراءات إلحداث 

التغيير من أجل التعليم الشامل والعادل واجليد للجميع..
وبذلك، أعاد املجتمع الدولي التأكيد على أن التعليم يضطلع بدور أساسيًا يف 
بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، فضال عن أنه يساهم يف حتقيق جميع أهداف 

التنمية املستدامة األخرى.
ودعا القرار جميع أصحاب املصلحة — مبا يف ذلك الدول األعضاء، ومؤسسات 
منظومة األمم املتحدة، واملجتمع املدني، واملنظمات غير احلكومية، واملؤسسات 
األكادميية، والقطاع اخلاص واألفراد وغيرهم من أصحاب املصلحة املعنيني 
إلى مراقبة اليوم الدولي للتعليم لتعزيز التعاون الدولي يف دعم اجلهود   —

الرامية إلى حتقيق الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة.

 ، التعليم والعلم والتقافة-اليونسكو  وتسير منظمة األمم املتحدة للتربية و 
باليوم  السنوي  االحتفال  للتعليم،  املتخصصة  املتحدة  األمم  وكالة  بوصفها 

بالتعاون الوثيق مع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف مجال التعليم.

اخلطة السبعة عشر، ويهدف الهدف 
ال��راب��ع، على وج��ه اخل��ص��وص، إلى 
وشامل  جيد  تعليم  توفير  ’’ضمان 
احلياة  م��دى  التعلم  ف��رص  وتعزيز 

للجميع‘‘ بحلول عام 2030.

حتديات حتقيق التعليم الشامل:
للخروج  التعليم لألطفال سلماً  مينح 
إل���ى مستقبل  وم���س���اًرا  ال��ف��ق��ر  م��ن 
واعد، لكن ما يقرب من 265 مليون 
لهم  تتاح  ال  العالم  ومراهق يف  طفل 
إكمالها،  حتى  أو  للدراسة  الفرصة 
ال  وم����راه����ق  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون  و617 
يستطيعون القراءة أو إجراء العمليات 
احلسابية األساسية؛ كما أن أقل من 
جنوب  أفريقيا  يف  الفتيات  من   %40
التعليم  إك��م��ال  استطعن  ال��ص��ح��راء 
ال��ث��ان��وي، ف��ض��اًل ع��ن م��ا ي��ق��رب من 
والفتيان  األط��ف��ال  من  مليون  أربعة 
غير  اللجوء  مخيمات  يف  والفتيات 
يعني  م��ا  وه��و  ب��امل��دارس،  ملتحقن 
أولئك  لكل  التعليم  يف  احلق  انتهاك 

وهو أمر مرفوض.
شاملة  تعليمة  ف��رص  إتاحة  وب��دون 
التعليم اجليد للجميع،  ومتساوية يف 
ستتعثر البلدان يف سعيها نحو حتقيق 
من  واخل��روج  اجلنسن  بن  املساواة 
دائرة الفقر التي تؤثر سلباً يف معايش 

مالين األطفال والشباب والبالغن.
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االأمم املتحدة تدعو اإىل ع�صر اأولويات لتحقيقها من 

اأجل االنتقال من زمن اجلائحة اإىل زمن التعايف 

امل�صتدام

على  م��روع��اً  ع��ام 2020 عاماً  »ك��ان 
وكوارث  موت  عام  العاملي-  الصعيد 
وي�����أس، ل��ك��ن األزم�����ة ت��ف��ض��ي إل��ى 
عام  م��ن  ننتقل  أن  ميكننا  التغيير، 
م��رع��ب إل���ى ع���ام ح��اف��ل ب��ال��ف��رص 
عام  يكون  أن  يجب  ب��األم��ل،  ومفعم 
العالم  فيه  نضع  ال��ذي  العام   2021

على املسار الصحيح«.

العام  أبرز ما ذكر األمن  هذا بعض 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش يف 
اجلمعية  أم��ام  مؤخراً  ألقاه  خطاب 
العامة مفصاًل أولوياته العشر -التي 
املستدام؛  التعايف  ال��ل��ق��اح؛  شملت: 
عدم  معاجلة  الطبيعة؛  مع  التصالح 
املساواة  اإلن��س��ان؛  حقوق  امل��س��اواة؛ 
ب���ن اجل��ن��س��ن؛ ال���س���الم واألم�����ن؛ 
الرقمية؛  الفجوة  ال��ن��ووي؛  التهديد 
تساعدنا  أولويات  العاملية-  احلوكمة 
إلى  اجلائحة  زم��ن  م��ن  االنتقال  يف 

بشرط  ولكن  املستدام،  التعايف  زمن 
لتحقيق  معا  والعمل  العالم  تضامن 

الغاية املرجوة.
وبحسب ما جاء على لسان غوتيريش 
»التغلب على كوفيد-19 أمر ممكن. 

ويجب أن نحقق ذلك.. سوياً«.

عدالة يف توزيع اللقاحات:
إلى أن  العام  يف كلمته أش��ار األم��ن 
عدد  إل��ى  بسرعة  تصل  اللقاحات 
قليل من البلدان، يف حن أن البلدان 
الفقيرة لم حتصل عليها بعد، قائاًل 
»العلم ينجح - لكن التضامن يفشل«.
ال ميكن  أنه  غوتيريش  السيد  وذك��ر 
دولة  كل  يف  كوفيد-19  على  التغلب 
ع��ل��ى ح����دة، م��ش��ي��راً إل���ى أن���ه »إذا 
يف  كالنار  باالنتشار  للفيروس  ُسمح 
األرض��ي��ة،  ال��ك��رة  جنوب  يف  الهشيم 
يتحور  وه��و  حتماً-  يتحور  فسوف 
حالياً- ويصبح أكثر قابلية لالنتقال، 

أكثر  املطاف،  نهاية  فتكاً، ويف  وأكثر 
مقاومة للقاحات، وقادراً على العودة 
الكرة  من  الشمالي  النصف  ملطاردة 

األرضية«.
ه���ذا وش����دد األم����ن ال��ع��ام أن���ه »ال 
عالم  واح��د يف  منتصر  س��وى  يوجد 
من ميلكون اللقاحات ومن ال ميلكون 
اللقاحات، أال وهو الفيروس نفسه«.

ودع��ا يف كلمته أم��ام ال��دول األعضاء 
إلى ست خطوات محددة:

- إعطاء األولوية للعاملن يف مجال 
األك��ث��ر  وأول��ئ��ك  الصحية  ال��رع��اي��ة 

عرضة للخطر.
- حماية النظم الصحية من االنهيار 

يف أفقر البلدان.
إم����دادات  م��ن  يكفي  م��ا  - ض��م��ان 
من  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ع��ادل،  وتوزيعها 
إلى  املصنعة  ال��ش��رك��ات  دف��ع  خ��الل 
كوفاكس  إلم��دادات  األولوية  إعطاء 

)املعني باإلتاحة العادلة للقاحات(.
- تقاسم اجلرعات الزائدة مع مرفق 

كوفاكس.
- إتاحة التراخيص على نطاق واسع 

لتكثيف نطاق تصنيع اللقاحات.
- زيادة الثقة باللقاحات.

أن��ه ال يوجد دواء  إل��ى  ه��ذا وأش���ار 
س���ح���ري ل��ل��ج��ائ��ح��ة، داع����ي����اً إل��ى 
االستمرار يف اتخاذ اخلطوات املثبتة 
علمياً لتقليل انتقال العدوى، أال وهي 
»ارتداء الكمامات، التباعد اجلسدي، 

غسل اليدين«.

التعايف املستدام:
ال ميكن  العالم  إن  العام  األمن  قال 
كانت  إذا  الفيروس  م��ن  يتعافى  أن 
االق���ت���ص���ادات ت��واج��ه خ��ط��ر امل��وت 
احل��ي��اة  دع���م  أج��ه��زة  ع��ل��ى  وتعتمد 
يبدأ  أن  »يجب  وأض��اف:  إلنعاشها. 

التعايف الشامل واملستدام اآلن«.
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استثمارات  إلى  بحاجة  أننا  وأوضح 
كل  يف  الصحية  النظم  يف  ضخمة 
م���ك���ان، مب���ا ف��ي��ه��ا ت��غ��ط��ي��ة صحية 
نفسية؛  ص��ح��ي��ة  رع���اي���ة  ش��ام��ل��ة؛ 
حماية اجتماعية؛ عمل الئق؛ وعودة 

األطفال إلى املدرسة بأمان.

ينبغي  ال  أن��ه  إل��ى  االنتباه  لفت  كما 
بن  االختيار  على  دول��ة  أي  إج��ب��ار 
والوفاء  األساسية  اخلدمات  تقدمي 

بديونها.

توسيع  إل��ى  السياق  ه��ذا  يف  ودع���ا 
لتعليق  العشرين  مجموعة  م��ب��ادرة 
خدمة الديون؛ وإعفاء جميع البلدان 
النامية ومتوسطة الدخل من الديون؛ 
املالية  للمؤسسات  امل���وارد  وزي���ادة 
متعددة األطراف، وتخصيص جديد 
ال��س��ح��ب اخل��اص��ة لصالح  حل��ق��وق 

البلدان النامية.
والشامل  املستدام  »التعايف  إن  وقال 
ممكن و يجب أن نحقق ذلك- سوياً«.

البيئة وتغير املناخ:
مؤخراً،  العامة  اجلمعية  جلسة  ويف 
دعا أمن عام األمم املتحدة كل مدينة 
اعتماد  إلى  مالية  ومؤسسة  وشركة 

معالم  ذات  ملموسة  طريق  خ��رائ��ط 
الكربون  حياد  لبلوغ  واضحة  وسيطة 
بحلول عام 2050، األمر ذاته يجب أن 
مثل  الرئيسية  القطاعات  على  ينطبق 
الشحن والطيران والصناعة والزراعة، 

بحسب غوتيريش الذي قال:

»ل��ق��د ح���ان ال���وق���ت: ل��ت��ح��دي��د سعر 
محطات  بناء  عن  والتوقف  للكربون، 
طاقة جديدة تعمل بالفحم، والتخلص 
منظمة  دول  يف  الفحم  من  التدريجي 
بحلول  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
عام 2030، ويف كل مكان آخر بحلول 

عام 2040«.

ال��دول  ال��ع��ام أن بعض  وذك���ر األم���ن 
العالم  يف  النامية  الصغيرة  اجلزرية 
»فقد تختفي   – وجودياً  تهديداً  تواجه 

أراضيها خالل فترة حياتنا«.

أي  بأن جتبر  السماح  إلى عدم  ودعا 
بسبب  علمها  ط��ي  على  عضو  دول���ة 

مشكلة ميكننا حلها.

حقوق اإلنسان:
خطابه  يف  غوتيريش  أنطونيو  ورحب 
بالزخم اجلديد اليوم يف الكفاح العاملي 

من أجل حتقيق العدالة العرقية.
ال  العرقية  امل��س��اواة  ع��دم  إن  وق���ال 
والهياكل  املؤسسات  يف  يتغلغل  يزال 
ودعا  اليومية.  واحلياة  االجتماعية 
تصاعد  »ض��د  جميعاً  نقف  أن  إل��ى 
النازية اجلديدة واملناداة بسمو العرق 

األبيض«.

وك����ان األم����ن ال��ع��ام ق��د دع����ا، قبل 
من  العمل  إل��ى  ك��وف��ي��د-19،  انتشار 
أج��ل ح��ق��وق اإلن��س��ان وأط��ل��ق خطة 
العمل بشأن خطاب الكراهية ومبادرة 
إلى  مشيراً  الدينية،  امل��واق��ع  حماية 
حقوق  أزم��ة  يف  تسببت  اجلائحة  أن 
خطاب  تضاعف  إذ  خاصة،  إنسان 
الكراهية، واستغلت عدة دول عمليات 
اإلغالق للحد من احليز املدني وعمل 
حقوق  ع��ن  وامل��داف��ع��ن  الصحفين 
غير  بشكل  املرض  أثر  كما  اإلنسان، 
واألشخاص  األقليات،  على  متناسب 

ذوي اإلعاقة واملهمشن.

هذا وأكد أن األمم املتحدة لن تنحرف 
أبداً عن التزامها مبكافحة العنصرية 
وحماية  »ت��ع��زي��ز  ق��ائ��اًل:  والتمييز، 
حقوق اإلنسان كافة بشكل كامل أمر 
ممكن. ويجب أن نحقق ذلك- سوياً«.

املساواة بني اجلنسني:
ل��ق��د س��ل��ط��ت ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د -19 
ال��ض��وء على م��ا ه��و غير م��رئ��ي يف 
العامل  هي  امل��رأة  األحيان،  من  كثير 
حياة  على  يحافظ  ال��ذي  األس��اس��ي 
فقد  ذل��ك،  ومع  واملجتمعات،  الناس 
وظيفية  خسائر  م��ن  ال��ن��س��اء  ع��ان��ت 
الفقر  دائ��رة  إلى  وُدفعن  أكبر،  بقدر 

بأعداد أكبر.
األم���ن  ال���س���ي���اق، دع����ا  ه����ذا  ويف 
والنماذج  الهياكل  »تغيير  إل��ى  العام 
االقتصاد  أن  إلى  مشيراً  الراسخة«، 
الرسمي ال يعمل إال ألنه مدعوم من 
األجر  مدفوعة  غير  الرعاية  أعمال 

التي تقوم بها املرأة.

العام  األمن  سلط  نفسه،  الوقت  يف 
ال��ض��وء على ال���دور ال���ذي ق��ام��ت به 
االستجابة  يف  النسائية  ال��ق��ي��ادات 
ال��ق��ي��ادات  ق���ائ���اًل إن  ل��ك��وف��ي��د-19 
النسائية أبقت معدالت انتشار املرض 
على   ال��ب��ل��دان  ووض��ع��ت  منخفضة، 

طريق التعايف.

قيادة  امل��س��اواة يف  »حتقيق  أن  وأك��د 
ال��ذي  ال��ع��ام��ل  ه��و  ومتثيلها  امل����رأة 

نحتاجه لتغيير قواعد اللعبة«.
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�أفكار وم�شاريع

 © �صفحة تهتم بن�صر اأهم امل�صاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�صني و املهتمني بحقوق االإن�صان من اأجل العمل على حت�صني حقوق االإن�صان يف العامل

 البنك الد�يل يبلور ر�ؤية جديدة 
ل�ضمان اإتاحة التعليم جلميع 

الأطفال يف كل مكان
قال البنك الدولي إن إغالق املدارس 
من جراء جائحة كورونا )كوفيد-19( 
 72 دف��ع  مخاطر  طياته  يف  يحمل 
املدرسة  س��ن  يف  آخ��ر  طفٍل  مليون 
ويعني  التعلم-  فقر  إلى  االبتدائية 
ق��راءة نص  على  ق��ادري��ن  غير  أنهم 
بسيط وفهمه وهم يف سن العاشرة. 
ج���اء ذل���ك يف ت��ق��ري��ري��ن ج��دي��دي��ن 
الدولي  البنك  بلور  م��ؤخ��راً  ص��درا 
فيهما رؤية جديدة للتعلّم وما يرتبط 
به من االستثمارات والسياسات، مبا 
يف ذلك تكنولوجيا التعليم التي ميكن 

تلك  لتحقيق  اليوم  تنفيذها  للبلدان 
الرؤية.

تعميق  يف  ك��ورون��ا  جائحة  تتسبب 
كانت  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  التعلم  أزم���ة 
ترفع  أن  ميكن  إذ  بالفعل:  موجودة 
سن  يف  ل��ألط��ف��ال  امل��ئ��وي��ة  النسبة 
ال���دراس���ة االب��ت��دائ��ي��ة يف ال��ب��ل��دان 
ممن  ال��دخ��ل  ومتوسطة  منخفضة 
 %53 م��ن  التعلم  فقر  م��ن  ي��ع��ان��ون 
هذا  تعريض  عن  فضاًل   ،%63 إلى 
فقدان  خلطر  ال��ط��الب  م��ن  اجليل 
نحو 10 تريليونات دوالر من دخلهم 

املستقبلي على مدار متوسط العمر، 
من   %10 نحو  ي��س��اوي  مبلغ  وه��و 

إجمالي الناجت احمللي العاملي.
املعنون   اجل��دي��د  التقرير  وي��رس��م 
»حت��ق��ي��ق م��س��ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��لّ��م: من 
يف  للجميع  التعلّم  إل��ى  التعلّم  فقر 
التعلّم  ملستقبل  رؤي���ة  م��ك��ان«،  ك��ل 
فيما  اليوم  البلدان  توجيه  بإمكانها 
تعتمده  وم��ا  باستثماراتها  يتعلق 
حتى  سياساتها  يف  إصالحات  من 
تتمكن من بناء أنظمة تعليمية أكثر 
إنصافاً وفعالية وقدرة على الصمود 
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تضمن  بحيث  التحديات  وج��ه  يف 
تعليمهم  األط��ف��ال  جميع  يتلقى  أن 
ويتسمون  باالبتهاج،  يشعرون  وه��م 
يسعون  غ��اي��ة  ول��دي��ه��م  ب��االل��ت��زام، 

لتحقيقها داخل املدرسة وخارجها.
أم���ا ال��ت��ق��ري��ر امل��ص��اح��ب وع��ن��وان��ه  
البشرية:  ال��رواب��ط  ت��ص��ور  »إع���ادة 
البنك  يف  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجيا 
اجلديد  النهج  فيعرض  ال��دول��ي«، 
االستثمارات  لتوجيه  الدولي  للبنك 
ميكن  بحيث  التعليم،  تكنولوجيا  يف 
ك��أداة  ح��ق��اً  تعمل  أن  للتكنولوجيا 
مرونة  أكثر  التعليم  أنظمة  جلعل 
مثل  الكارثية  الصدمات  يف مواجهة 
إعادة  يف  واملساعدة  كورونا  جائحة 
إتاحة  بها  تتم  التي  الطريقة  تصور 

التعليم.
مؤخراً  املنعقد  التدشن  حفل  ويف 
للرؤية اجلديدة للبنك الدولي، قالت 
البنك  رئ��ي��س  نائبة  م��ورث��ي  مامتا 
البشرية:  التنمية  ل��ش��ؤون  ال��دول��ي 
»ب���دون ات��خ��اذ ت��داب��ي��ر ع��اج��ل��ة، قد 
يعجز اجليل احلالي من الطالب عن 
وقدراتهم  إمكاناتهم  كامل  حتقيق 
على كسب الدخل احملتمل، وستفقد 
البلدان رأس املال البشري األساسي 
ملواصلة النمو االقتصادي يف األجل 
ال��ط��وي��ل. ووج����ود أك��ث��ر م��ن نصف 
العالم  أن��ح��اء  جميع  يف  األط��ف��ال 
ال  أم��ر  ه��و  التعلم  فقر  م��ن  يعانون 
نقبل به، وبالتالي ال ميكننا مواصلة 
التعليم.  توفير  يف  كاملعتاد  العمل 
ومن خالل العمل املتبصر واجلريء، 
ميكن لواضعي السياسات وأصحاب 
العالم  أن��ح��اء  جميع  يف  املصلحة 
حتويل هذه األزمة إلى نعمة لتطوير 
جميع  يتمكن  حتى  التعليم  أنظمة 
يشعرون  وه��م  التعلم  م��ن  األط��ف��ال 
ب��االب��ت��ه��اج، وي��ت��س��م��ون ب��االل��ت��زام، 
يف  لتحقيقها  يسعون  غاية  ولديهم 

كل مكان«.
ل��ق��د ت��س��ب��ب��ت ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا يف 
إغ���الق  أدى  ه��ائ��ل��ت��ن:  ص��دم��ت��ن 
الطالب  معظم  إبقاء  إل��ى  امل��دارس 
امل��دارس  خ��ارج  العالم  مستوى  على 
إبريل/ العدد ذروت��ه يف شهر  بلغ   -
 1.6 إلى  وصل  حيث   2020 نيسان 
يقرب  ما  يزال  ال  كما  طالب،  مليار 

من 700 مليون طالب خارج املدارس 
حتى اليوم، كما أدى التأثير السلبي 
ل��الن��ك��م��اش االق���ت���ص���ادي ال��ع��امل��ي 
إلى  األس��ر  دخل  على  املسبوق  غير 
املدرسة.  من  التسرب  خطر  زي��ادة 
الشرائح  تتراجع  أن  امل��رج��ح  وم��ن 
عن  ت��أخ��راً  أك��ث��ر  وتصبح  املهمشة 
مخاطر  الفتيات  وت��واج��ه  ال��رك��ب، 
وال��زواج  املراهقات  حلمل  متزايدة 
يَضُعف  كما  اجلائحة،  خالل  املبكر 
احتمال وصول األطفال ذوي اإلعاقة 
واألق���ل���ي���ات ال��ع��رق��ي��ة وال��الج��ئ��ن 
يناسبهم  ما  إلى  النازحن  والسكان 
من مواد التعلم عن بعد والعودة إلى 
الدراسة فيما بعد انحسار اجلائحة.
للتصدي  استجابتها  م��ع��رض  ويف 
أنظمة  اض��ُط��رت  ك��ورون��ا،  جلائحة 
مبتكرة  تدابير  تنفيذ  إل��ى  التعليم 
وعلى  بُ��ع��د  ع��ن  التعلّم  يف  بسرعة 
ن��ط��اق واس���ع، ول��ل��وص��ول إل��ى أكبر 
والشباب،  األطفال  من  ممكن  عدد 
استخدام  إلى  التعليم  أنظمة  جلأت 
نُهج للتعلم عن بعد متعددة الوسائط 
املتاحة  التعليمية  املوارد  بن  وجتمع 
اإلذاع���ة  م��ع  اإلن��ت��رن��ت  شبكة  عبر 
وال��ت��ل��ف��زي��ون وأج����ه����زة ال��ه��وات��ف 
التعليمية  امل��واد  وكذلك  احملمولة، 
احتياجاً.  األكثر  للفئات  املطبوعة 
الرقمية  الفجوات  ف��إن  ذل��ك،  وم��ع 
املهارات  إلى  الهائلة - من االتصال 
الرقمية - وعدم املساواة يف مستوى 
دعم الوالدين وبيئات التعلم املنزلية، 
كلها تعمل على تعميق عدم املساواة 

يف التعلم.
سافيدرا،  خاميي  ق��ال  جانبه  وم��ن 
مدير قطاع املمارسات العاملية بالبنك 
الدولي لشؤون التعليم: »إن التدابير 
من  للحد  اليوم  تُتخذ  التي  الفعالة 
واملتزايدة،  الكبيرة  التعلم  خسائر 
بشكل  البناء  وإع��ادة  التعايف  وجهود 
أق����وى، مت��ث��ل أم����راً م��ط��ل��وب��اً وأك��ث��ر 
إحل��اح��اً م��ن أي وق��ت مضى وذل��ك 
األساسية  املهارات  اكتساب  لتسريع 
والعشرين  احل��ادي  القرن  ومهارات 
ل��ك��ل ط��ف��ل، وه��ن��اك  م��ّط��رد  بشكل 
الدروس  على  للبناء  سانحة  فرصة 
وإعادة  كورونا  املستفادة من جائحة 
ُم��ن��ص��ف، ح��ي��ث تتوفر  ب��ن��اء ن��ظ��ام 

الظروف  واألس���ر  امل���دارس  جلميع 
فعاالً  أم���راً  يعد  مم��ا  التعلم  ودع��م 
وامل��دارس  املعلمن  يتم جتهيز  حيث 
الذي  املستوى  لدعم كل طالب على 
قادراً  أمراً  أيضاً  يعد  كما  يحتاجه؛ 
املصاعب مع  الصمود يف وجه  على 
تخضع  التي  التعليم  خدمات  توفر 
عملية  مواصلة  تضمن  جيدة  إلدارة 
التعلم: بن املدرسة من جهة، واملنزل 

واملجتمع من جهة أخرى«.
وميكن للبلدان رسم مسارها اخلاص 
بتنفيذ  السياسي  االلتزام  من خالل 
االستثمارات واإلصالحات يف خمس 

ركائز تضمن ما يلي:
على  وحتفيزهم  الطالب  إع��داد   -
التعلم -مع زيادة التركيز على تنمية 
استمرارية  ودع��م  بالكامل  الطفل 
ال��ت��ع��ل��م خ����ارج ج�����دران امل���درس���ة، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى إع����داد أف��ض��ل من 
قبل  ما  توفير اجل��ودة ملرحلة  خالل 
والتغذية  املبكر  والتحفيز  املدرسة 

السليمة.
- ف��ع��ال��ي��ة امل��ع��ل��م��ن وت��ق��دي��ره��م 
يف  يتزايد  دور  لتولي  واستعدادهم 
التكنولوجيا  فيه  وتساندهم  تعقيده 
لطالب  التدريس  من  متكنهم  التي 
من مستويات تعليمية متنوعة، وهذا 
على  يقوم  وظيفياً  م��س��اراً  يتطلب 
متواصاًل من خالل  ودعماً  اجلدارة 
على  يركز  ال��ذي  العملي  ال��ت��دري��ب 

جودة التدريس.
- موارد تعليمية، مبا يف ذلك املناهج 
تعلم  وأس��ال��ي��ب  الفعالة  ال��دراس��ي��ة 
هجن، مبا يدعم املمارسات التربوية 
التدريس لكل طالب على  التي تتيح 

املستوى الذي يحتاجه.
وشاملة  آمنة  أماكن  توفر  مدارس   -
ككل  املدرسة  يشمل  منهج  للجميع، 
وخارجها ملنع العنف ومعاجلة أسبابه 

وعدم التخلي عن أي طفل.
التعليمية  لألنظمة  ج��ي��دة  إدارة   -
يعملون  م��دارس  مديري  وج��ود  -يف 
أكثر  ت��رب��وي��ة  أس��ال��ي��ب  حتفيز  على 
تتصف  تعليمية  وأن��ظ��م��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
بالكفاءة والبراعة يف إدارة استخدام 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ب��ي��ان��ات واألدل����ة 

والشواهد.
- ما هي املبادئ األساسية التي يجب 

بحيث  اإلص����الح،  ج��ه��ود  ت��وج��ه  أن 
حتقق السياسات املنضوية حتت كل 
قيمة  أفضل  الركائز  هذه  من  ركيزة 
للمال العام وتكون أيضاً قابلة للتوسع 
مسار  يوجد  ال  بينما  واالس��ت��دام��ة؟ 
واحد نحو مستقبل التعلم، فإن أنظمة 
التعليم ذات األداء املرتفع تشترك يف 
بعض املبادئ العامة كما يلي: متابعة 
اإلصالح املنظم الذي يدعمه االلتزام 
ال��س��ي��اس��ي وال��ن��ه��ج ال��ش��ام��ل على 
مستوى احلكومة بأكملها الذي يركز 
األطفال؛  جلميع  التعلم  إتاحة  على 
حتقيق  ع��ل��ى  ك��ل��ل  دون  وال��ت��رك��ي��ز 
على  والتصرف  والشمول  اإلنصاف 
والتركيز  وال��ش��واه��د  األدل���ة  أس��اس 
املالي  االلتزام  النتائج، وضمان  على 
استثمارات  على ضخ  الالزم، عالوة 

ذكية يف تكنولوجيا التعليم.
وم��ن خ��الل ه��ذه ال��رك��ائ��ز اخلمس 
ميكن للبلدان أن تسخر بشكل فعال 
تشمل  التي  التعليم-  تكنولوجيا  قوة 
األج���ه���زة وال��ب��رم��ج��ي��ات واحمل��ت��وى 
املعلومات-  ونظم  والبيانات  الرقمي 
ل��دع��م وإث�����راء ال��ت��دري��س وال��ت��ع��ل��م 
وإت��اح��ت��ه.  التعليم  إدارة  وحت��س��ن 
وك��م��ا ل��وح��ظ يف ال��ت��ق��ري��ر اجل��دي��د 
للبنك املعنون »إعادة تصور العالقات 
يف  واالبتكار  التكنولوجيا  البشرية: 
لتكنولوجيا  ميكن  ال��دول��ي«،  البنك 
بن  ج��دي��دة  رواب���ط  إن��ش��اء  التعليم 
األم��ور  وأول��ي��اء  وال��ط��الب  املعلمن 
نطاقاً  األوس��ع  احمللية  واملجتمعات 
وميكن  تعليمية،  ش��ب��ك��ات  إلن��ش��اء 
التعليم  تكنولوجيا  يف  لالستثمارات 
وزارات  تأكدت  إذا  ثمارها  تؤتي  أن 

التعليم من أنها:
واسعة  وبرامج  مدمجة يف سياسات 
وأنظمة  امل���دارس  متكن  ومستدامة 
التعليم من توفير التعلم عن بعد عن 
ط��ري��ق اجل��م��ع ب��ن ح��ض��ور الطالب 
ش��خ��ص��ي��اً واس���ت���خ���دام ال��وس��ائ��ط 

التعليمية؛
يتم  ال��ذي��ن  املعلمن  ل��دع��م  موجهة 
ووسائل  ط��رق  الستيعاب  إع��داده��م 
أسلوب  وتخصيص  بعد  عن  التعلم 
االحتياجات  مع  ليتوافق  التدريس 
املدرسة  داخ��ل  للطالب  الشخصية 

وخارجها.
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االأمم املتحدة تدعو اإىل اإعادة ت�صور امل�صاواة من اأجل 

الق�صاء على العن�صرية والتمييز

العالم  أن  امل��راق��ب��ن  م��ن  ي��رى ع��دد 
يدخل ما وصفوها ب� »مرحلة ما بعد 
القيم  فيها  تتالشى  التي  التنوير« 
التسامح  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��ت��ن��وي��ري��ة، 
مكانها  ليحل  امل��ت��ب��ادل  واالح���ت���رام 
تنامي املغاالة يف القومية، والشعبوية، 
بتفوق  واالعتقاد  األجانب،  وكراهية 

العنصر األبيض والنازية اجلديدة.
جاء هذا التحذير من أمن عام األمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال 
املقيتة  بالعنصرية  ُمبتلى  العالم  إن 
على  مشدداً  مكان،  كل  يف  املوجودة 
ضرورة إدانتها بدون تردد أو حتفظ.

فعالية،  يتحدث يف  العام  األمن  كان 
امل��ت��ح��دة  األمم  م��ج��ل��س  ع���ق���ده���ا 
االقتصادي واالجتماعي، حول إعادة 
تصور املساواة من أجل القضاء على 
العنصرية وكراهية األجانب والتمييز 
خ���الل ال��ع��ق��د احل��ال��ي امل����ؤدي لعام 
2030، موعد حتقيق أه�داف التنمية 

املستدامة.

التي  املستدامة،  التنمية  أجندة  وتُعد 
أقرها قادة العالم عام 2015، خارطة 
والكرامة  العدالة  تعزيز  نحو  طريق 
العنصري  التمييز  ومحاربة  للجميع 

بكل أشكاله.

جزءاً  إن  كلمته  قال يف  العام  األمن 
بقوة  متجذر  العنصرية،  من  كبيراً 
واالستعباد.  االحتالل  من  ق��رون  يف 
وأضاف أن الظلم العنصري، وخاصة 
أفريقي،  أص��ل  م��ن  املنحدرين  ض��د 
سّبب صدمات ومعاناة عبر األجيال. 
أكثر مما  فعل  ض���رورة  على  وش��دد 
ي��ن��ح��ص��ر يف م��ج��رد إدان�����ة أع��م��ال 

العنصرية والتعبير عنها.

أبعاداً  هناك  أن  غوتيريش  وأوض��ح 
معاداة  لتنامي  ومتييزية  عنصرية 
وإس��اءة  املسلمن  وكراهية  السامية 
املسيحية  األق��ل��ي��ات  بعض  معاملة 
التعصب  أش��ك��ال  م��ن  ذل���ك  وغ��ي��ر 

وكراهية األجانب بأنحاء العالم.
شدد  األيدلوجية،  املعركة  ه��ذه  ويف 
األمن العام على ضرورة التأكيد على 
القيم املشتركة املرتبطة بقوة بحقوق 
وعدم  املساواة  يف  واملتمثلة  اإلنسان 

التمييز واالحترام املتبادل.
واقتصادي  اجتماعي  بُعد  يوجد  كما 
األجانب،  وكراهية  للعنصرية  ق��وي 
التعليم  فرص  محدودية  يف  يتجسد 
وال��ت��وظ��ي��ف وال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة 
وال���ع���دال���ة. وق����د ك��ش��ف��ت ج��ائ��ح��ة 
املساواة،  عدم  أوجه  عن  ك�وفيد-19 

كما ق��ال غ��وت��ي��ري��ش، وك��ان��ت إدان��ة 
دامغة للتحيز والتمييز املنهجين.

ومع التعايف من اجلائحة وبناء عالم 
اجتماعي  عقد  إب��رام  يتعن  أفضل، 
جديد قائم على الشمول واالستدامة 
كما قال األمن العام لألمم املتحدة، 
التماسك  يف  االس��ت��ث��م��ار  يعني  مب��ا 

االجتماعي.
تعدداً  أكثر  املجتمعات  تصبح  »فيما 
والثقافات،  واألدي���ان  العرقيات  يف 
وثقافية  سياسية  استثمارات  نحتاج 
ال��ش��م��ول  أك���ب���ر يف  واق���ت���ص���ادي���ة 
التنوع بدالً  والتماسك حلصد فوائد 

من النظر إليه باعتباره تهديداً«.
كل  إن  قائاًل  العام  األمن  واستطرد 
حُتترم  أن  إل��ى  تتطلع  امل��ج��م��وع��ات 
أع��ض��اؤه��ا  ي��ش��ع��ر  وأن  ه��وي��ات��ه��ا 
يتمتعون  أف��راداً  باعتبارهم  باالنتماء 

بالتقدير يف املجتمع ككل.
وبالنسبة لألمن العام يعني النهوض 
باملساواة للجميع، الشفافية والوصول 
ذات  واملشاركة  للخدمات  املتساوي 
املغزى )يف مختلف املجاالت( مبا يف 
إقصاؤهم.  يتم  ومن  للمهمشن  ذلك 
وتعني املساواة أيضاً املساءلة وكفالة 
كل  يخرج  وأن  متييز،  ب��دون  العدالة 
منا من النطاق املعتاد بالنسبة له وأن 

نقر بتحيزاتنا الكامنة ونعاجلها، كما 
قال أنطونيو غوتيريش.

وأشار األمن العام إلى دعوته للعمل 
والتمييز  العنصرية  ومنع  لتحديد 
داخ��ل  لهما  وال��ت��ص��دي  ال��ع��ن��ص��ري 
األمم امل��ت��ح��دة، وق���د أط��ل��ق، ال��ع��ام 
ملعاجلة  وعمل  ح��وار  حملة  املاضي، 
اإلنسانية  الكرامة  وتعزيز  العنصرية 

باألمم املتحدة. 
وتُشرف على هذه األنشطة مجموعة 
عمل داخلية تقوم بتطوير خطة عمل 
لتعزيز  األم���د  طويلة  استراتيجية 
وال��ش��م��ول ووض���ع سياسات  ال��ت��ن��وع 
بيئة آمنة ميكن  وأدوات تكفل توفير 
العنصرية  ع��ن  اإلب���الغ  إط��اره��ا  يف 
املتحدة  ل��ألم  العامة  األم��ان��ة  داخ��ل 
والوكاالت األممية، ومعاجلتها بشكل 
ب���دون خ��وف م��ن أي أعمال  س��ري��ع 
الدول  العام  األم��ن  ودع��ا  انتقامية، 
دعم  إل��ى  املتحدة  ب��األمم  األع��ض��اء 

هذه اجلهود. 
واختتم أمن عام األمم املتحدة كلمته 
بالقول: معاً، ميكننا إحداث تغيير يف 
أكثر  عالم  وبناء  واملؤسسات  النُظم 
وتعزيز  واستدامة،  ومساواة  شموال 
اإلنسانية  والكرامة  املتبادل  التفاهم 

وإعادة تصور املساواة.
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اجلزء الرابع عشر من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك و واجباتك

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل  (OHCHR) حيز النفاذ يف 2 اأيلول/ �صبتمرب 1990م، و هي تُعد االتفاقية التي توؤكد على حقوق الطفل يف احلماية و التعليم و الرعاية ال�صحية و 
املاأوى و التغذية ال�صليمة، وان�صمت اململكة لهذه االتفاقية بتاريخ 1996/1/26م، مع حتفظ عام على كل ما يتعار�ض مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية.

املادة الثالثة و األربعون )2/2(
باالقتراع  اللجنة  أعضاء  ينتخب   .3
السري من قائمة أشخاص ترشحهم 
ال���دول األط���راف، ولكل دول��ة طرف 
بن  م��ن  واح����داً  ت��رش��ح شخصاً  أن 

رعاياها.
لعضوية  األول  االنتخاب  يجرى   .4
اآلث��ار  على  أشهر  ستة  بعد  اللجنة 
االتفاقية  ه��ذه  نفاذ  ب��دء  ت��اري��خ  م��ن 
ويوجه  ك��ل سنتن،  م��رة  ذل��ك  وب��ع��د 
األمن العام لألمم املتحدة قبل أربعة 
أشهر على األقل من تاريخ كل انتخاب 
ال��دول األط��راف يدعوها  إلى  رسالة 
ف��ي��ه��ا إل���ى ت��ق��دمي ت��رش��ي��ح��ات��ه��ا يف 
العام  يعد األمن  ثم  غضون شهرين، 
بجميع  ألفبائيا  ترتيبا  مرتبة  قائمة 
األشخاص املرشحن على هذا النحو 

مبيناً الدول األطراف التي رشحتهم، 
األطراف يف هذه  الدول  إلى  ويبلغها 

االتفاقية.
اجتماعات  يف  االنتخابات  جترى   .5
العام  األم��ن  يدعو  األط��راف  للدول 
املتحدة.  األمم  مقر  يف  عقدها  إل��ى 
يشكل  التي  االجتماعات،  ه��ذه  ويف 
فيها  األط���راف  ال���دول  ثلثي  حضور 
األشخاص  يكون  لها،  قانونياً  نصاباً 
الذين  هم  اللجنة  لعضوية  املنتخبون 
يحصلون على أكبر عدد من األصوات 
وع��ل��ى األغ��ل��ب��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة ألص���وات 
احلاضرين  األط���راف  ال��دول  ممثلي 

املصوتن.
أربع  مل��دة  اللجنة  أعضاء  ينتخب   .6
إذا  انتخابهم  إع��ادة  ويجوز  سنوات، 
غير  ج��دي��د،  م��ن  ترشيحهم  ج���رى 

األعضاء  م��ن  خمسة  والي��ة  م��دة  أن 
املنتخبن يف االنتخاب األول تنقضي 
بانقضاء سنتن، وبعد االنتخاب األول 
مباشرة يقوم رئيس االجتماع باختيار 
اخلمسة  األع���ض���اء  ه����ؤالء  أس���م���اء 

بالقرعة.
أو  اللجنة  أعضاء  أح��د  ت��ويف  إذا   .7
أنه  آخر  سبب  ألي  أعلن  أو  استقال 
اللجنة،  مهام  تأدية  على  ق��ادر  غير 
ت��ع��ن ال���دول���ة ال��ط��رف ال��ت��ي قامت 
بن  من  آخر  خبيراً  العضو  بترشيح 
من  املتبقية  امل���دة  ليكمل  رع��اي��اه��ا 

الوالية، رهناً مبوافقة اللجنة.
8. تضع اللجنة نظامها الداخلي.

مكتبها  أع��ض��اء  اللجنة  تنتخب   .9
لفترة سنتن.

عادة  اللجنة  اجتماعات  تعقد   .  10

يف مقر األمم املتحدة أو يف أي مكان 
وجتتمع  اللجنة،  آخر حتدده  مناسب 
اللجنة عادة مرة يف السنة وحتدد مدة 
اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، 
للدول  اجتماع  يف  األمر،  اقتضى  إذا 
األط���راف يف ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة، رهناً 

مبوافقة اجلمعية العامة.
ل��ألمم  ال���ع���ام  األم�����ن  ي���وف���ر   .  11
املتحدة ما يلزم من موظفن ومرافق 
فعالة  ب���ص���ورة  ال��ل��ج��ن��ة  الض���ط���الع 

بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية.
املنشأة  اللجنة  أعضاء  يحصل   .  12
مبوافقة  االت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه  مب��وج��ب 
من  مكافآت  على  العامة،  اجلمعية 
م���وارد األمم امل��ت��ح��دة، وف��ق��اً مل��ا قد 
ش��روط  م��ن  العامة  اجلمعية  ت��ق��رره 

وأحكام.
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نشأتها:
وزارة  ل���دى  مسجلة  أه��ل��ي��ة  جمعية 

املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
 تهدف خلدمة املجتمع العام واملختص 

يف مجال أمن املعلومات.

الرؤية:
وريادة  تكون جمعية ذات مرجعية  أن 
يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وامل��خ��ت��ص��ن يف 

مجال أمن املعلومات.

الرسالة:
خالل  من  الثالث  القطاع  دور  تفعيل 
التميز يف تقدمي التوعية واالستشارات 
والتدريب يف مجاالت أمن املعلومات.

األهداف:
رفع مستوى الوعي والثقافة يف مجال 
احملتوى  إث���راء  عبر  املعلومات  أم��ن 

العربي.

األهداف االستراتيجية:
يف  والثقافة  ال��وع��ي  مستوى  رف��ع   -
م��ج��ال أم���ن امل��ع��ل��وم��ات ع��ب��ر إث���راء 

احملتوى العربي.
- ت��ق��دمي اخل���دم���ات االس��ت��ش��اري��ة 
املعلومات  أمن  مجال  يف  املتخصصة 

للقطاعات املختلفة.
- تقدمي الدورات املتخصصة والبرامج 

التوعية يف مجال أمن املعلومات.
- عقد شراكات مستدامة مع القطاع 
احل��ك��وم��ي وال��ق��ط��اع اخل���اص ودع��م 
بأمن  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات  ج��ه��ود 

املعلومات.
امل��ت��ط��وع��ن  دور  ومت��ك��ن  ت��ف��ع��ي��ل   -
يف م��ج��ال أم���ن امل��ع��ل��وم��ات وزي����ادة 

مساهمتهم.

أبرز اخلدمات التي تقدمها:
- إقامة الدورات.

- تقدمي الدورات املتخصصة لألفراد 
برامج  بتقدمي  نقوم  كما  واملؤسسات، 
مخصصة لقطاعات محددة بناًء على 

طلب الشركاء.
- إقامة وتنظيم احلمالت.

خبرة  ذي  و  متخصص  عمل  فريق   -
يف تنظيم وإدارة احلمالت والفعاليات 
التوعوية العامة واملتخصصة يف مجال 

األمن السيبراني.
- صناعة احملتوى.

- فرق متخصصة بتأليف احملتوى يف 
مجال األمن السيبراني وضبط جودته 
وإخ��راج��ه  تصميمه  و  ولغوياً  علمياً 

بشكل مميز ومبتكر.
- االستشارات.

ذوي  اجلمعية  أع��ض��اء  م��ن  نخبة   -
مجال  امل��ت��ن��وع��ة يف  االخ��ت��ص��اص��ات 
اخلبرات  وأصحاب  السيبراني  األمن 
املهنية واألكادميية والبحثية الطويلة.

اعرف أكثر عن جمعية أمن املعلومات
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امل�صت�صار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

نقالً عن صحيفة
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وزير العدل يد�صن مركز امل�صاحلة 

النموذجي

دّشن معالي وزير العدل الدكتور وليد 
ال��ري��اض  يف  الصمعاني  محمد  ب��ن 
م����ؤخ����راً، م��ب��ن��ى م��رك��ز امل��ص��احل��ة 
ل��ألط��راف  يتيح  ال���ذي  ال��ن��م��وذج��ي، 
املتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات 
القضاء،  إل��ى  اللجوء  وقبل  احملاكم 
عبر مجموعة من املصلحن املؤهلن 
وامل��ت��خ��ص��ص��ن، وت���ق���دمي ال��ص��ل��ح 
ورفع  كافة،  املجتمع  لفئات  وتسهيله 
امل��ق��دم��ة لهم.  م��س��ت��وى اخل���دم���ات 
ويهدف املركز النموذجي إلى تقريب 
املتخاصمن،  ب��ن  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
واحل����د م���ن ت��دف��ق ال��ق��ض��اي��ا على 
احمل���اك���م، ك��م��ا ي��ه��دف امل���رك���ز إل��ى 
يف  الصلح  ثقافة  نشر  يف  اإلس��ه��ام 
املجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة. 
أربعة  على  الصلح  مسارات  وتتوزع 
الشخصية،  األح��وال  ه��ي:  مسارات 

ال���ت���ج���اري، اجل����زائ����ي، احل��ق��وق��ي 
واملروري، حيث تعد محاضر الصلح 
الصادرة من املركز سندات تنفيذية. 
وي��أت��ي ذل���ك ض��م��ن ع���دة خ��ط��وات 
تطويرية عديدة اتخذتها وزارة العدل 
يف هذا الصدد، منها منصة تراضي 
 ،taradhi.moj.gov.sa اإللكترونية 
التي تسهم يف تقريب وجهات النظر 
منح  إل��ى  إض��اف��ة  املتخاصمن،  ب��ن 
للتعبير عن وجهة  كل طرف مساحة 
اجللسة.  مبوعد  تقّيده  وع��دم  نظره 
»تراضي«  من  املستفيدين  عدد  وبلغ 
أكثر من 300 ألف مستفيد، إضافة 
إلى استقبالها 150 ألف طلب، فيما 
مركز  من  الصادرة  الوثائق  عدد  بلغ 
من  أكثر  العدل،  وزارة  يف  املصاحلة 
53 ألف وثيقة، وبلغ عدد املصلحن 

350 مصلًحا ومصلحة.

خطاب كراهية

ماهي احلاالت التي ي�صتحق فيها الع�صكري معا�صًا تقاعديًا؟

بن نظام التقاعد العسكري عدد من 
العسكري  فيها  التي يستحق  احلاالت 
راتباً تقاعدياً وسوف نذكر بعضاً منها:
1 - بلوغه السن احملددة لإلحالة على 
التقاعد نظاماً على أن يكون تعيينه أو 

إعادته للخدمة نظامية.
خدمة  ول��دي��ه  خدمته  انتهت  م��ن   -2
عن  تقل  ال  محتسبة  عسكرية  فعلية 
خدمته  بلغت  أو  ع��ام��اً  عشر  ثمانية 
عشرون  واملدنية  العسكرية  الفعلية  
الفعلية  اخلدمة  تقل  ال  بحيث  عاماً 

العسكرية عن ثمان سنوات.
بناًء  املبكر  التقاعد  على  احمل��ال   -3
عن  تقل  ال  خدمة  ولديه  طلبه،  على 
خمسة عشر عاماً منها ثمان سنوات 
خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير 

املختص.
العمل  أنهيت خدمته ملصلحة  4- من 
العسكرية  اخل��دم��ة  ألن��ظ��م��ة  وف��ق��اً 
ولديه خدمة ال تقل عن خمسة عشر 
الفعلية  اخلدمة  تقل  ال  بحيث  عاماً 
بشرط  سنوات،  ثمان  عن  العسكرية 

أال يكون إنهاء اخلدمة بسبب الغياب 
خدمته  إنهاء  مت  أو  تأديبي  بحكم  أو 
ب��ق��وة ال��ن��ظ��ام الرت��ك��اب��ه ج��رمي��ة من 

اجلرائم.
5- املتوفى )بدون سبب العمل( أو من 
الطبية  اللياقة  لعدم  خدمته  أنهيت 
أكمل  ق��د  وي��ك��ون  العمل،  سبب  بغير 

الفترة التجريبية.
6- املتوفى أثناء العمل وبسببه.

بعجز  العسكرين  من  يصاب  من   -7
ال��ع��م��ل��ي��ات  ب��س��ب��ب  ك��ل��ي أو ج���زئ���ي 

نتيجة  أو  األس��ر،  بسبب  أو  احلربية، 
أثناء  بها  أم��ر  خدمة  خ��الل  إصابته 
املعادية،  املسلحة  التنظيمات  مواجهة 
أو أث��ن��اء إط��الق ال��ن��ار خ��الل اقتحام 
املهربن،  مطاردة  أو  املخربن  أماكن 
أو أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة 
بث  أو  امل���وان���ع،  اق��ت��ح��ام  أو  احل��ي��ة، 
األل��غ��ام أو ازال��ت��ه��ا، أو اث��ن��اء االن��زال 
اجلوي  التدريب  أو  والبحري،  اجلوي 
والبحري، ويف كافة احلاالت املشابهة 
التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

حرصت حكومة خادم احلرمن الشريفن على دعم حقوق املرأة السعودية يف العديد من املجاالت 
إمياناً من الدولة، بأن املرأة عنصر أساسي، وفاعل لدفع عجلة التنمية فقد فتحت األبواب أمام املرأة 
لتساهم يف بناء املجتمع ، حيث حرص املشرع أن يكون للمرأة وجود يف خطط التنمية من خالل زيادة 
فرص عملها، و زيادة إسهاماتها يف سوق العمل، وإزالة العوائق التي كانت حتد من حق املرأة يف 
حتديد مصيرها، كاشتراط ولي األمر يف الغالب من تعامالتها، و مبا ال يتعارض مع أطر الشريعة 

اإلسالمية، حيث سيتيح هذا النهج متكن املرأة السعودية واشراكها يف صنع القرار.
من  العمل على متكينها  و  السعودية  باملرأة  اهتماماً  الشريفن  أولت حكومة خادم احلرمن  حيث 
املجتمع  السعودية يف  املرأة  مكانة  تعزيز  والذي سينعكس على  اململكة 2030  رؤية  حقوقها ضمن 
يف إطار شراكة فاعلة مع الرجل لبناء الوطن، وصنع التقدم فيه ألنها أثبتت جدارتها يف املجاالت 
التي عملت فيها، وهي فوق ذلك مربية األجيال الذين تنعقد عليهم اآلمال يف احملافظة على مكتسبات 

الوطن.
إّن املرأة السعودية نالت التقدير والدعم من القيادة الرشيدة مما سمح لها بإطالق طاقاتها، وإثبات 
ذاتها، ومشاركتها الفاعلة يف كافة امليادين واملواقع التي يحتاجها املجتمع إلى جانب الرجل، بل إنها 
أثبتت وجودها يف احملافل العاملية وحصدت العديد من اجلوائز بعد أن تسلحت بالصبر والعزمية 
واإلصرار، والتمسك بحجابها، وتعاليم دينها، وتقدمي كل ما حتتاجه من تشجيع، ومساندة من الرجل 
سواء كان زوًجا أو أًخا، أو ابًنا لتتمكن من االنطالق وإبراز قدراتها اإلبداعية، باإلضافة ملا تتميز به 

من احلنان والقدرة على التحمل والصبر والقيام بواجباتها وأدوارها املتعددة بتفاٍن وجناح. 
و لو عرفت املرأة حقوقها، وواجباتها، ومتكنت من التسلح بالعلم واالطالع على التجارب الناجحة 
والتواصل الذكي مع اآلخرين، ستصبح إنسانة متميزة وقادرة على اقتناص الفرص، وإزالة العقبات 
من طريقها والتواجد يف أي مكان يف العالم لتحقيق أهدافها يف ظل فتح العديد من املجاالت أمامها، 
فاملرأة التي دافعت عن حقوقها حققت اليوم ذاتها يف عدة تخصصات كالهندسة واحملاماة والعالقات 

العامة والعالقات الدولية وغيرها من املجاالت.
وما حتقق للمرأة السعودية يف عهد خادم احلرمن امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
اهلل- من آمال وتطلعات، وما سيتحقق سواًء على صعيد فتح مجاالت عمل جديدة لها، من خالل 
مشاركتها يف صنع القرار، وتقلدها للمناصب العليا يف القطاعن احلكومي واخلاص سيساهم يف 
حتقيق تنمية شاملة ومستدامه للوطن، حيث أن قيادة بالدنا تؤكد يف أكثر من مناسبة على أن الدولة 
ترفض تهميش دور املرأة يف املجتمع السعودي يف ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وتعتبر 

املرأة ركيزة أساسية لبناء هذا الوطن.

متكني املرأة
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